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Höstårsmöte 2018-11-17
Föredragningslista
1.

Mötets öppnande

2.

Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd av den av FS
upprättande röstlängden

3.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

4.

Fastställande av föredragningslista

5.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

6.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska
justera protokollet

7.

Fastställande av årsavgift samt verksamhetsinriktning och budget för det
kommande verksamhets- och räkenskapsåret

8.

Fastställande av antalet ledamöter i GDF-styrelsen

9.
a.
b.
c.
d.

Val av
Ordförande för en tid av ett år
Två/tre övriga ledamöter för en tid av två år
En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande

10.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende
distriktets verksamhet

11.

Val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter

12.

Val av ombud till FM jämte erforderligt antal suppleanter

13.

Övriga frågor

14.

Mötets avslutande
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Årsavgifter 2018
Västergötlands Golfförbund styrelse föreslår 18 kr i avgift 2019. Och att juniorer 0 -12 år
undantas från avgift 2019

Vision
VGF har samma vision som SGF.
VGF skall verka för att alla som vill, ges möjlighet att spela golf efter sina förutsättningar.

Verksamhetsinriktning
SGF;s inriktning är
- att verka med ekonomi i balans och med god framförhållning
- att medverka till att utveckla golfklubbarnas verksamhet
- att synliggöra idrotten golf med relevanta program för spelarutveckling
- att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera i Golfsverige
- att tillgängliggöra och förbättra golfupplevelsen
- att medverka till banutveckling både vad gäller konstruktion och skötsel
- att medverka till att anpassa klubbarnas anläggningar till miljökrav och breddat nyttjande
- att driva och utveckla Golfens IT-system för både golfanläggningar och golfspelare
- att det utbildas fler ideella ledare och yrkesverksamma för golfens alla roller
- att verka för en jämställd verksamhet
- att påvisa golfens värde och plats i samhället
- att verka för att synliggöra golfens hälsoeffekter

VGF ska arbeta för
- att i allt väsentligt stödja SGF vision och verksamhetsinriktning
- att golfspel utövas enligt golfens regelverk för golfens bästa, i golfens anda och i
samklang med god etik och moral
- att golfen är jämställd och öppen för alla, oavsett kön, ålder, nationalitet, eller
funktionshinder
- att golfen är fri från våld, droger och doping
- att golfen är friskvård utan motstycke
- att golfen liksom idrotten i övrigt är en viktig del av samhället
- att golfen som idrott och friskvård görs känd bland beslutsfattare lokalt och
regionalt
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VGF leds av en ideellt verkande styrelse som inom sitt geografiska område
ska svara för
- att samordna och utveckla en sund golfverksamhet
- att stödja och underlätta klubbarnas arbete genom service och
rådgivning till klubbarna och dess medlemmar
- att vara Svenska Golfförbundets ”förlängda arm” på det regionala planet
- att verka för vision 50/50 på alla nivåer
- att förbereda och genomföra årsmöten, ERFA-träffar, Zonmöten och andra
aktiviteter
- att rekommendera/avslå nya klubbars ansökningar om medlemskap i SGF
- att förbättra samspelet med myndigheter, organisationer och individer

ORGANISATION

(Redovisas efter höstårsmötets val)

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Styrelse har till sin hjälp ett kansli
Verksamhets-/Aktivitetsplan för respektive kommittés arbete för att nå
verksamhetsinriktningen redovisas på hemsidan.
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Budget 2019
Intäkter
Seriespel
Kursavgifter
Årsavgifter
SDF bidrag
Övriga bidrag

87 000
82 000
456 000
120 000
20 000

Summa intäkter

765 000

Kostnader
Styrelse
Handigolf
Tävling
Elit/junior
Dam
Bana
Gemensamma
Regel
Juridiska

160 850
27 000
66 700
204 000
32 200
30 000
261 150
61 000
12 000

Summa kostnader

Resultat

854 900

-

89 900
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Valberedningens förslag till styrelse 2019
Valberedningen föreslår att styrelsen minskas med en ledamot för verksamhetsåret 2019 och
blir 6 st.

Jan-Erik Falk, ordförande
Åke Leufstedt
Mikael J Andersson
Katarina Jonsson
Christer Karlsson
Ann-Sofie Torstensson

Omval 1 år
Omval 2 år
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Nyval 1 år

Revisor
Peter Fritzon

Omval 1 år

Revisorssuppleant
Sten Rittfeldt

Omval 1 år

Årsmötets ordf
Årsmötets sekr

Thomas Sohlström
Tomas Johansson
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VGF styrelses svar på motionen
Allmänt
Generellt har frågor av den här karaktären hanterats av VGF Tävlingskommitté. Förslag
till förändringar av tävlingsbestämmelser för ”Åldersseriespelet” har diskuterats och
beslutats vid den så kallade TK-konferensen. Vid TK-konferensen deltar alla klubbar.
TK-konferensen infaller samma dag som Höstårsmötet vid VGF planeringskonferens.
VGF styrelse tycker det är en bra ordning och förordar att den ska fortsätta på samma
sätt fortsättningsvis. Dvs alla önskemål om förändringar eller justeringar av distriktets
tävlingsbestämmelser ska diskuteras och beslutas av deltagande klubbar och VGF TK
under TK-konferensen.
I detta fall kan det bli så att TK-konferensen kommer fram till en samsyn på
tävlingsbestämmelser som sedan vid höstårsmötet ändras. Detta skapar en icke
tillfredsställande situation för VGF TK.
Så till styrelsens svar på motionen.
I förslag 1 vill motionären ”att spelare födda mellan 1974 – 1970 under säsongen 2019
utan restriktioner får spela i både D30 och D50 och inte som idag enbart delta i D30. Detta
för att underlätta för klubbarna att få ihop lag till varje spelomgång”.
VGF styrelse och dess Tävlingskommitté yrkar avslag på blandade åldersklasser. En
spelare får endast spela i en ålderskategori under samma säsong.
I förslag 2 vill motionären ”att man ser över om det finns möjlighet till en D22 serie under
2019 där spelare med lägre t ex HCP 10 och de spelare som vill satsa kan mötas i en egen
division.”
VGF styrelse och tävlingskommitté har för avsikt att vid TK-konferensen diskutera om
ett införande av en D22 klass TK är positiv till att D22 likväl som H22 införs och att D30
och H30 slopas.
VGF TK kommer också vid planeringen av seriespelet ha med att D50 kommer att ha 3
grupper under 2019 – allt beroende på hur många lag som anmäler sig.
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Fullmakt
Fullmakt vid Västergötlands Golfförbunds höstårsmöte
lördagen den 17 november 2018.
Enligt stadgarna för golfdistriktsförbunden (GDF) skall klubbarna inge fullmakt
för sina ombud vid distriktsmöten.
Fullmakt inges om annan än klubbens ordförande företräder klubben som
röstberättigat ombud.
Varje klubb äger rätt att utse två ombud.
I fullmakten skall anges vem av ombuden som skall utöva klubbens rösträtt.
Ledamot av VGFs styrelse får ej vara ombud vid distriktsmötet
................................................................................................................. ........
Avlämnas vid VGF´s höstårsmöte den 17 november 2018.

Ombud för:...................................................................................
Klubb

....................................................................................
Röstberättigat ombud

....................................................................................
Underskrift av klubbens ordförande

