
Protokoll fört vid smårands Gorfförbunds vårmöte den 19 mars 2022
Plats: Hotell Royal Corner, Växjö

§ 1 Mötets öppnande
OrdfÖrande Kristina Carlo hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Upprop, fuilmaktsgranskning samt faststäilande av rösilängd
Nedanstående klubbar var närvarande: 17 st.

A6 Golfklubb, Eksjö Golfklubb, Emmaboda Golfklubb, Glasrikets Golfklubb, GrännaGolfklubb, GÖtastrÖms Golfklubb, Lagans Golfklubb, Nasslo Golfklubb, oskarshamns
Golfklubb, Ramkvilla Golfklubb, Saxnäs Golfklubb, Tranås Golfklubb, veilanda Golfklubb,Värnamo Golfklubb, Västerviks Golfklubb, Växjö Gotfktubb och Älmhurts oåifl<ruoo.

§ 3 Frågan om mötet uflysts på rätt sätt
Kallelse, verksamhetsplan och budgetför 2021har varit klubbarna tillhanda i rätt tid.Handlingarna har även funnits på hemsidan. Mötet förklaras därmed behörigt uilyst.

§ 4 Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes av mötet.

§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
TillordfÖrande för mÖtet valdes Göran Persson, Emmaboda GK och till sekreterare valdesPeter Groning, Värnamo GK

§ 6 val av två protokolliusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justeraprotokollet
sune Karlsson saxsnäs Golfklubb och Jörgen Bjerndell A6 Golfklubb valdes att justera
protokollet.
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§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning tör 2021års verksamhets-
och räkenskapsår
Kristina föredrog verksamhetsberättelsen /resultat och balansräkningen tör 2021.

§ 8 Revisorernas berättelse över GDF-styrelsens förvaltning under 2021ärs
verksamhets- och räkenskapsår
Revisor simon Häggbring var inte närvarande men revisionsberättelsen var utdelad och
mÖtesordförande GÖran Persson läste upp delar av den, revisorn bevitjar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9 Fastställande av balans'och resultaträkning samt beslut om disposition avöverskott enligt den fastställda balansräkningen
MÖtet beslutade att fastställa balans- och resultairäkning. Årets resultat på 1B 661 kr
beslutades att överföras i ny räkning.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för GDF-styretsen för den tid revisionen avser
MÖtet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåre t 2021.

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende
distriktets verksamhet.
lnga inkomna motioner fanns att behandla.

§ 12 Behandring av Förbundsstyrersens förstag riil FM 2022
Kristina carlo foredrog de propositioner och motioner som är föreslagna. vårmöte följer deriktlinjer som förbundet har fastslagit.

Proposition 1: Ändring av SGF:s stadgar avseende jämställdhet samt förtydligande avgolfspelet och tävlingsverksamheten.

Motion 1: Stockholms GDF om utredning i syfte att säkerställa banor för tävlingar. Bifalles.

Motion 2: Landeryds GK om förslag till vintertränings anläggning. Bifalles.

Motion 3: Rya GK om införande av hickory-gorf-rD avsrås.

§ 13 Val av representanter till FM
Smålands GolffÖrbund har 6 mandat till Förbundsmötet varav tre väljs på vårmötet. styrelsen
i Smålands Golfforbund representeras av Kristina Carlo, Bo Johansson och peter Gronino.Från distriktet valdes Sivert Hansson oskarshamns GK, Staffan Ekdahl clasrir<ätBT;ä#;,
Jansson Magnusson Jönköpings GK

§ 14 Övriga frågor (information och diskussion)
lnga övriga.
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§ 12 Mötets avslutande peveerq
VårmötesordforandeGÖranffitackadedeltagarnafÖrvisat
mötet som avslutat.

och förklarade

Ordforande
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Sune Garlsson

Groning
Sekreterare


