Protokoll fört vid Smålands Golfförbunds Vårmöte 2018-03-24
Plats

Scandic Hotel, Växjö

1

Mötets öppnande
Smålands Golfförbunds ordförande Kristina Carlo hälsade välkomna och
förklarade mötet öppnat.

2

Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd
Nedanstående 20 klubbar var närvarande:
A6 GK
Glasrikets GK
Isabergs GK
Lanna GK
Nybro GK
Saxnäs GK
Vetlanda GK

Eksjö GK
Gränna GK
Kalmar GK
Mönsterås GK
Oskarshamns GK
Tranås GK
Växjö GK

Emmaboda GK
Götaströms GK
Lagans GK
Möre GK
Rockatorp GK
Uppvidinge GK

3

Frågan om mötet utlysts på rätt sätt
Kallelse, verksberättelse och övriga handlingar till mötet har varit klubbarna
tillhanda i rätt tid. Mötet förklaras därmed behörig utlyst.

4

Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes av mötet.

5

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Åke Eriksson, Växjö och till sekreterare valdes Hans
Ohlsson, styrelseledamot Smålands Golfförbund.

6

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande
ska justera protokollet
Hans-Åke Karlsson, Möre GK och Sven Johannesson, Glasrikets GK valdes
att justera protokollet tillsammans med mötets ordförande.

7

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret
Ordförande Åke Eriksson gick genom verksamhetsberättelsen varefter Hans
Pettersson, kassör Smålands Golfförbund föredrog resultat och
balansräkningen för verksamhetsåret 2017.
Styrelsens förslag är att överföra årets resultat +116 862 kronor till det egna
kapitalet.
Verksamhets- och förvaltningsberättelsen godkändes och lades till
handlingarna.
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8

Revisorernas berättelse över GDF- styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets-/ räkenskapsåret.
Pga sjukdom kunde inte revisor Simon Häggbring närvara varför
mötesordförande Åke Eriksson läste upp Revisionsberättelsen.
Revisorn har i sin berättelse tillstyrkt att resultat- och balansräkning fastställs
för föreningen.
Vidare att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

9

Mötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning samt beslut om
disposition av överskott enligt den fastställda balansräkningen

10

Frågan om ansvarsfrihet för GDF- styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

11

Behandling av GDF- styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner
Tyvärr har det inte inkommit några förslag eller motioner att behandla.

12

Behandling av inkomna motioner och propositioner till kommande
Förbundsmöte 2018
Kristina Carlo gjorde en kort redogörelse av inkomna motioner och
propositioner till kommande förbundsmöte. Mötet beslutade att bifalla SGFs
förslag på samtliga punkter.
1) SGF:s Verksamhetsplan 2019-2020 inklusive medlemsavgifter, beslut bifall
till förslaget
2) Hofors GK motion om tredjeparts profitering, beslut avslag av motionen
3) Ingarö GK och Drottningholms GK avseende av utveckling av nytt GITsystem, beslut om avslag på motionen.
4) SGFs proposition 1, Utveckling av nytt användarprogram GIT, beslut bifall
till propositionen.
5) SGFs proposition 2, Revidering av GIT - bestämmelserna inför GDPR,
beslut bifall till propositionen.

13

l
14

Val av representant/er till FM
Smålands Golfförbund har 6 mandat till Förbundsmötet varav tre ombud ska
väljas vid vårt Vårmöte idag. Följande personer valdes, Carl-Gustav Göthe,
Glasrikets GK. Peter Groning, Värnamo GK och Eva Bengtsson, Nybro GK
som tillsammans med styrelsens tre representanter skall företräda Smålands
Golfdistrikt vid kommande Förbundsmöte.
Smålands Golfförbunds styrelse har utsett följande: Ordförande Kristina Carlo,
ledamöterna Annika Persson och Hans Ohlsson.
Övriga frågor
Inga frågor av väsentlig natur har antecknats.

2

15

Mötets avslutande
Ordförande Åke Eriksson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och
förklarade Vårmötet avslutat.

Vid protokollet

Hans Ohlsson
Sekreterare

Åke Eriksson
Ordförande

Justeras

Hans-Åke Karlsson
Möre GK

Sven Johannesson
Glasrikets GK
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