
 
    

                 
 
 
PROTOKOLL 
Fört vid Värmlands Golfdistriktsförbunds Vårmöte 2014 
 
Tid:   Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 17.00 
Plats:   Hotell Gustaf Fröding, Karlstad 
 
Närvarande:  SGF   Gunnar Håkansson 
  SGF  Mikael Frisk   

VGDF  Stig Höglund, vice ordförande 
  VGDF  Michael Sahlin 
  VGDF  Birgitta Johansson 

VGDF  Martin Lindén 
VGDF  Cermit Bäcklund 
VGDF  Göran Boström, revisor 

 Arvika GK  Torgny Richardsson 
  Bryngfjorden GK Claes Kemwall 
  Bryngfjorden GK Mikael Nilsson 
  Degerfors GK Thommy Sundberg 
  Eda GK  Fredrik Karlsson 
  Forshagadeje GK Håkan Andersson 

Hammarö GK John Arnott 
  Karlstad GK  Håkan Wahlén 
  Karlstad GK  Stefan Jansson 
  Karlstad GK  Anna-Karin Jurefalk 
  Kils GK  Tage Nordkvist 
  Lundsbergs GK Joakim Kristoffersson 
  Lundsbergs GK Tommy Jonsson 
  Sommarro GK Lars Järner 
  Årjängs GK  Kenth Ström 
  Årjängs GK   Gudrun Andersson 
 
 
 
 
§ 1.       Mötets öppnande och fastställande av röstlängd på grundval av den av 
             FS upprättade röstlängden 
Stig Höglund hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.  Fastställd röstlängd  
godkändes och lades till handlingarna.  9 röstberättigade klubbar fanns närvarande på mötet.  



§ 2.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Kallelse till Vårmötet hade skickats till samtliga klubbar och klubbordföranden via mail den  
6 februari. Kallelsen har även legat ute på hemsidan. Förslag till dagordning, och övriga 
handlingar skickades ut på samma sätt den 21 februari. Mötet ansågs därmed utlyst i rätt tid.   
    
§ 3.     Fastställande av föredragningslista 
Den föreslagna dagordningen fastställdes efter komplettering med val av representanter till 
Förbundsmötet. 
          
§ 4.    Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Tage Nordkvist och till sekreterare valdes Birgitta           
Johansson.    
 
§ 5.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden      
           skall justera mötesprotokollet 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Stefan Jansson, Karlstads GK och Claes  
Kemvall, Bryngfjordens GK. 
 
§ 6.   GDF-styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret 
Stig Höglund gick igenom resultat- och balansräkningen. Tillgångar 184 318 kr.  
Eget kapital 168 174 kr och ett resultat på + 54 760 kr. Förslag till vinstdisposition, 
168 174 kr att överföras i ny räkning.  
Verksamhetsberättelser för Styrelsen, Utbildning, Tävling, Junior, Golftjej och Bana  
godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 7.   Revisorernas berättelse över GDF-styrelsens förvaltning under det senaste         
         verksamhets- och räkenskapsåret        
Revisor Göran Boström läste upp revisionsberättelsen och gav beröm till att alla         
räkenskaper och protokoll var i god ordning. 
  
§ 8.   Fråga om ansvarsfrihet för GDF-styrelsen för den tid revisionen avser         
Vårmötet fastställde den av styrelsen redovisade resultat- och balansräkningen, samt   
beslutades bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
    
§ 9.   Rapport om förslag till ärenden att behandlas vid FM samt yttrande över dessa   
Ärenden som ska behandlas på FM 2014 

• 4 propositioner 
• 2 motioner 
• förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter för verksamhetsåret 2015 

 
PROPOSITIONER 
Prop. 1 Förändringar i demokratiprocessen – tvåårscykel för SGF:s verksamhets- 

inriktning. Gunnar Håkansson redogjorde för bakgrund och ambitioner att  
vitalisera  beslutsprocessen i SGF för mer långsiktiga beslut. Från nuvarande  
1 år till 2 år.  Mötet beslutade föreslå FM att fatta beslut enligt förslaget. 

Prop. 2 Ny process för att välja valberedning, förbundsstyrelse och verksamhets-
revisorer.  Förslag i 4 delar. På förhand aktuella kandidater offentliggörs till FM. 

 Den nuvarande möjligheten att på förbundsmötet föreslå andra kandidater tas 
bort. Gunnar Håkansson informerade. Mötet beslutade föreslå FM att fatta 
beslut enligt förslaget. 



 
Prop. 3 Ökad jämställdhet i förbunds- och klubbstyrelserna.  Gunnar Håkansson 

informerade om önskemål om ökad jämställdhet i förbundsstyrelse och klubb-
styrelser.  Kvinnorna utgör 28 % och männen 72 % av golfspelarna. En rimlig 
fördelning borde vara c:a 30 % kvinnor i styrelser.  Förbundsstyrelsen föreslår 
FM besluta att komplettera reglerna om styrelsens sammansättning i SGF:s 
stadgar och mallstadgarna för golfdistriktsförbund och golfklubb med en 
skrivning om att varje kön ska vara representerat med minst 2 ledamöter om 
styrelsen består av max 7 ledamöter inkl. ordförande, och minst 3 ledamöter  
om styrelsen består av fler än 7 ledamöter inkl. ordförande, samt att denna 
fördelning ska vara uppnådd vid utgången av 2017. Mötet beslutade föreslå  
FM att fatta beslut enligt förslaget.  
 

Prop. 4 Ändringar i SGF:s stadgar och mallstadgarna för Golfdistriktsförbund och 
golfklubbar. Under förutsättning att förbundsmötet  
1) bifallit förslaget i proposition 1 till att verksamhetsinriktningen ska omfatta     

2 år och beslutas vartannat år,  
2) att förbundsmötet bifallit alla eller några av delförslagen i proposition 2, 

nämligen 
1) En nomineringsgrupp införs bestående av 3 personer utsedda av golf- 

distriktsförbunden enligt en reglerad turordning. 
2) En ny tidsperiod införs för beredning av alla personval. 
3) Alla föreslagna kandidater som ställer upp för val på förbundsmötet ska 

offentliggöras – presenteras – i samband med att handlingarna till 
förbundsmötet publiceras.  

4) Endast på förhand föreslagna kandidater är valbara på förbundsmötet. 
 
3) Att Degerfors Golf AB (motion 1) ska byta distriktstillhörighet från 

Värmlands GDF till Örebro Läns GDF, 
4) Att förbundsmötet bifallit proposition 3 om införandet av kvoteringsregel för  

               styrelserna i golfdistriktsförbundet och golfklubbarna, vilket käver     
                      ändring/tillägg i  mallstadgarna för golfdistriktsförbund och golfklubb. 

                      Mötet beslutade föreslå FM att fatta beslut enligt förslaget. 
 
MOTIONER 
nr 1 Förbundsstyrelsens yttrande över motion från Degerfors Golf AB – ändrad 

distriktstillhörighet. Mötet beslutade föreslå FM det fatta beslut enligt förslaget 
att avvisa motionen med stöd av att golfklubb i kategori A1 (golfbolag) inte har 
förslags- eller rösträtt i sak.  För att lösa sakfrågan – byte av distriktstillhörighet 
– har FS valt att i prop. 4 (enligt ovan) föreslå stadgeändring som innebär att 2 
kap 2 § ändras till ”Örebro läns golfdistriktsförbund omfattar Örebro län”.  
Därigenom kommer Degerfors Golf AB, och eventuellt andra framtida golf-
klubbar och golfbolag i kommunen Degerfors att per automatik tillhöra Örebro 
län. 

 
Nr 2 Utveckla volontärarbete i golfklubbarna. Motion från Göteborgs Golfförbund 
  Mötet beslutade föreslå FM att fatta beslut enligt förslaget att 

- tillstyrka att det uppdras åt förbundsstyrelsen att ”utreda och tydliggöra 
regelverk för volontärer” enligt den första att-satsen, och att 



- avslå yrkandet att ”säkerställa att medlemmar som utför volontärarbete med 
den löpande driften och skötseln av golfanläggningen är försäkrade” enligt 
den första att-satsen samt yrkandet att ”utarbeta avtalsmallar för volontär-
arbete för den löpande driften och skötseln av golfanläggningen” enligt den 
andra att-satsen. 

 
Mötet beslutade godkänna Förbundsstyrelsens förslag till Ekonomisk ram och medlems-
avgifter för verksamhetsåret 2015. Förslaget innebär att medlemsavgiften för 2015 höjs med  
3 kr/aktiv medlem, vilket innebär att medlemsavgifterna för 2015 blir 82 kr för aktiv junior 
och 166 kr för aktiv senior samt att avgiften för utlandsexemplar av tidningen Svensk Golf 
bestäms till 35 kr.    
 
John Arnott och Tage Nordkvist valdes att tillsammans med Sune Moberg  representera  
Värmlands golfklubbar vid förbundsmötet den 25-26 april.  
 
§ 10. Behandling av GDF-styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
Inga motioner hade kommit in och inga andra förslag. 
 
§ 11.  Övriga frågor     
Utbildningen i Motorsågs- och röjningsutbildning har inte blivit av. Beslutades att hänföra 
frågan om lämplig tidpunkt för utbildning  – höst eller vår-  till Höstmötet. 
 
Värmlandsgreenfee – förtydligande. Beslutades på höstmötet att Värmlandsgreenfee ska 
gälla vid spel på samtliga golfklubbar i Värmland. Reducerad greenfee 70 kr/senior resp.  
35 kr/junior. Det är upp till respektive klubb att bestämma om ev. restriktioner för helger.    
 
Tävlingsgreenfee - förtydligande.  Vid höstmötet beslutades även att tävlingsgreenfeen  på 
150 kr ska vara kvar. Förtydligande: beslutet gäller medlemmar i Värmländska golfklubbar. 
Det är upp till resp. klubb att bestämma om ev. reducering för icke värmländska golfspelare.  
          
Därefter förklarades mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Birgitta Johansson 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 Tage Nordkvist Stefan Jansson Claes Kemvall 
 


