Protokoll fört vid Södermanlands Goifförbunds Vårårsmöte 201 9-03-30

1
Mötets öppnande
Mikael Larsson hälsade alla välkomna till dagen årsmöte. Arsmötet föregicks av golfting där Petra
Lindström, SGF, informerade om juniorutveckling, (bilaga).

§

§2

Utdelning av förtjänsttecken
Mikael Larsson delade ut förtjänsttecken enligt följande:

Guidmärke till:
Rolf Eriksson, Södertälje Park GK
Silvermärke till:
Barbro Oqvist, Flens GK
Bronsmärke till:
Per Hjorth, Flens GK
Mattias Gustafsson, Flens GK
Berit Strandberg, Strängnäs GK
Fastställande av röstlängd
§3
24 personer närvarade.
Röstlängden fastställdes och följande 12 (av distriktets 22) klubbar var representerade varav 11 med
rösträtt: Flens GK, Gripsholms GK, Grytsbergs GK, Kiladalens GK, Nyköpings GK, Stallarholmen GK,
Strängnäs GK, Södertälje Park GK, Torshälla GK, Vidbynäs GCC (Al ej rösträtt), Viksbergs GK & Ada
GCC (bilaga).

§4

Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställdes att mötet utlysts på rätt sätt.

§

5
Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.

§

6
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Holger Namér valdes till ordförande och Matts Spångberg till sekreterare.

§

7
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Björn Zetterlund och Ove Randberg valdes till justerare och rösträknare.

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2018
§8
Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet föredrogs (bilaga).
Fråga uppkom kring behållningen och styrelsen informerade att analys och likviditetsbudget är under
arbete och att de återkommer på höstmötet.

§9

Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen summerades och lades till handlingarna (bilaga).
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Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen fastställdes av mötet och vinsten disponerade i enlighet med förslaget.

§ 10

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 11

§ 12
•
•
•
•

Rapport om ES förslag och ärenden till SGF FM
Förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk ram och avgifter 2020
SöGDFs styrelse föreslår bifall
Motion från Värmland om avgiftssystemet
Söc3DF styrelse föreslår avslag i enlighet med SGFs ES förslag
Proposition om nytt regelverk för grönt kort
SöGDFs styrelse föreslår bifall
Val av ordförande, styrelse och övriga funktionärer
SäGDFs styrelse föreslår att de 4 som utses som ombud har ett öppet mandat

Mötet beslutade i enligt styrelsens förslag.
Val av ombud till SGF:s förbundsmöte 2019
Beslutades att Mikael Larsson, Hans Gardehall, Ove Randberg och Matts Spångberg deltar på SGF:s
Förbundsmöte. Om någon av dessa inte kan delta, åligger det SöGDE:s styrelse att ersätta denna
person.

§ 13

Val av ombud till Distriktsidrottsförbundets årsmöte 2019
Beslutades att styrelsen inom sig utser representant.

§ 14

Behandling av förslag och inkomna motioner till SÖGDF
Inga förslag eller motioner har kommit in.

§ 15

Övriga frågor
Paul Andersson informerade om SöGDEs strategi för hemsida, facebook, twitter och instagram
(bilaga).

§ 16

Mötets avslutande
Holger Namér och Mikael Larsson avslutade dagens möte.

§ 17

Holger Namér
mötesordförande

Matts Spångberg
sekreterare

Björ Zetterlund
juste are

Ove Randberg
justerare
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