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Höstårsmöte 2022-11-26 
 

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. Val av 

a. Ordförande för en tid av ett år 

b. Tre övriga ledamöter för en tid av två år  

c. En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år 

d. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till 

ordförande 

e. Val av ordförande i juridiska kommittén 

f. Val av tre ledamöter till juridiska kommittén varav två väljs på två år och en 

på ett år 

 

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 2023 

Västergötlands Golfförbund styrelse föreslår 17 kr i avgift 2023, samt att juniorer 1-12 år och 
hedersmedlemmar undantas från avgift 2023. 

Vision 
Sveriges bästa golf för alla. 
Detta innebär att: 
       -     Distriktets golfklubbar ska kunna bedriva attraktiv verksamhet med ekonomi i balans. 
       -     Golfen ska bidra till inkludering, mångfald, jämställdhet, hälsa och friskvård. 
       -     Golfen ska vara en hållbar idrott med stor samhällsnytta. 
       -     Vi skall vara Sveriges bästa distriktsorganisation för att skapa mervärden för våra 
             medlemmar. 

Verksamhetsinriktning 
VGF skall på medlemmarnas uppdrag utveckla golfidrotten och ge service. 

Detta innebär att vi skall: 
- Driva verksamheten med en sund ekonomi och rimligt risktagande över tiden. 
- Löpande identifiera och analysera behov och prioriteringar för klubb och golfspelare, 

för att kunna erbjuda rätt tjänster och service. 
- Ha en elitutveckling från individ/klubb via distriktslag till landslag. 
- Tidigt möta barn och ungdomar på deras arenor och visa på golfen som en attraktiv, 

rolig och utvecklande idrott, inte minst väcka intresse för golfen hos ”nya svenskar”.  
- Hjälpa klubbarna att lättare nå ut till skolorna. 
- För allmänhet och samhälle visa på golfens fördelar som elit- och breddidrott, samt 

friskvård. 
- Arbeta för golfanläggningar med hög standard, som garanterar ett hållbart nyttjande 

av naturresurser samt bidrar till en hälsosam miljö. 

 
Värdegrund 

För golfens bästa, i tidens anda 
Detta innebär: 

• Glädje och gemenskap 

• Demokrati och delaktighet 

• Inkludering 

• Rent spel 

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 jämlik och öppen för alla, oavsett kön, ålder, nationalitet, eller 
funktionsnedsättning 
- 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 
- att tillsammans med klubbarna marknadsföra golfen i Västergötland 
- att tillsammans med klubbarna satsa på rekrytering och utbildning av ungdomar. 
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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    
 
  

  

Styrelse har till sin hjälp ett kansli  
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Budget 2022 Västergötlands Golfförbund 
Sammanfattning:       

        

 budget 2022   
budget 
2023   utfall 22-10-31 

 Intäkter  Kostnader  Intäkter  Kostnader   Intäkter  Kostnader  

Styrelse    314 000     193 000   78 251 

Gemensamt  654 950    436 000    564 700 375 500  596 678 321 801 

Regel & hcp    35 400     35 400    22 261 

Ungdom/elit  104 300    241 000    104 300 249 700  44 950 121 818 

Dam  20 000    35 000    18 400 40 400  16 720 24 234 

Juridiska   5 000     5 000   1 947 

Bana   57 000     102 500   17 531 

Tävlings 89 000    72 100    90 000 67 000  94 000 4 788 

Para Golf    33 000     43 500   8 867 

  868 250    1 228 500    777 400 1 112 000      752 348    601 498 

Resultat   -360 250  -334 600       150 850     
 

• 2023 års budget underbalanseras utifrån förbundets ekonomiska ställning och 

förväntat resultat av 2022 års verksamhet 

• Klubbarnas årsavgift till förbundet sänks till17kr per medlem 

• Fortsatt ökad satsning görs inom juniorverksamheten genom ökade anslag för bland 

annat personalinsatser och för VGF:s nystart på tjejsatsning. 

• VGF ska verka för biologisk mångfald på våra golfbanor.  

• Satsning för utbildning utifrån klubbarnas behov.    

• Utbildning av klubbarnas tävlingsledare erbjuds utan avgift för klubbarna. 

Styrelsen 
• I styrelsens budget finns kostnader för ”VGF juniorprojektet” 

Paragolf 
• Budget ökas efter behov av ökad satsning jmf med 2022 

Tävling 
• Budget något lägre än 2022 

Ungdom/elit 
• Tjejsatsning på fler platser  

• Ledarutbildning GL1 och GL2 kommer att genomföras. 

• Ökad breddverksamhet. 

Dam 
• Tävlingsverksamhet Ladies Tour 
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Bana 
• Utbildning av bananställda för kompetenshöjning  

• Projekt för bättre spelupplevelse 

• Biologisk mångfald på våra golfbanor 

Regel 
• Utbildning av klubbarnas tävlingsledare 

• Fortbildning av distriktsdomare 

Juridiska 
• Sammanträder då aktuella ärenden föreligger 

Gemensamt 
• Årsavgift minskad med 1kr/medlem jmf 2022.  

 
 
Balansräkning      

     prognos  budget  

       

Tillgångar   2022-01-01 2022-10-31  2022-12-31 2023-12-31 

 Kassa  489 500    612 680     499 000 164 478 

 Korta fodringar 2 100        

 S:a tillgångar  551 472    612 680       

Skulder        

 Kortfristiga skulder  35 525    20 172     20 000    20 000    

Balanserat kapital      

 Eget kapital 420 272    420 272     456 078    479 078    

       

Årets resultat  150 850     22 900    -334 600 

 
 

• Genom den underbalanserade budgeten beräknas förbundets egna kapital minska.  
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Valberedningens förslag till styrelse mm för 2023 

Styrelse 

Ordförande   Anders Ericsson Nyval 1 år   

Ledamot   Per Tenning   Omval 2 år  

Ledamot  Mikael Andersson Vald t o m 2024    

Ledamot  Christer Karlsson Vald t o m 2024  
 
Ledamot   Lena Karlsson    Nyval 2 år 
                                            
Ledamot   Magnus Fridén  Nyval 2 år 
                                            
   

Revisor  Peter Fritzson Omval 1 år  
Revisorssuppleant Ingemar Kask Omval 1 år 

Valberedning 

 
Ledamot   Dan-Sverker Ohlsson   

Ledamot  Maria Blomqvist  

Ledamot  Lena Larsson  
 

Juridiska kommittén 
 
Ordförande  Björn Ekblom Omval 1 år 

Ledamot  Ingrid Johansson Murisoja  Omval 2 år 

Ledamot  Henrik Gallus  Omval 2 år  

 
 
Mötesfunktionärer 
 
Mötesordförande Ingela Bengtsson   

Mötessekreterare Margareta Hillerström  

Justeringsperson 1 Föreslås på mötet 

Justeringsperson 2 Föreslås på mötet 
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                         (motionen skickas som bilaga)  

VGF styrelses yttrande på motionen från Bredareds GK 

Allmänt 
Inför verksamhetsåret 2023 har styrelsen fått en verksamhetsplan av Paragolfkommittén som 
har en tydlig inriktning för distriktets paragolfare. Kommittén har som ambition att ”fånga upp” våra 
paragolfare i klubbverksamhet och även introducera nya paramedlemmar. Kommittén har en stark 
ambition att kunna engagera klubbar och att starta upp och utveckla paragolfen. Med gemensamma 
träningar och medverkan i tävlingar ska kontakten och nätverken för paragolfarna få möjlighet att på 
ett organiserat sätt utveckla sin golf.  

Parakommittén räknar med att vi i distriktet är ca 25-50 paragolfare i klubbverksamhet.  
För att kunna bekräfta att paragolfaren uppfyller de kriterier som föreslås i motionen kommer ett 
”paragolfkort” utfärdas av kommittén som sedan kan uppvisas vi besök på klubb.  
 
 
Styrelsens yttrande:  
Styrelsen föreslår att klubbarna ställer sig positivt till motionen som föreslår att Paragolfare ska få 
samma möjlighet till fritt spel på distriktets klubbar som gäller för juniorerna.  
 
Styrelsen föreslår att genomförande således kommer att ske på samma sätt som junior-
överenskommelsen. Frågan ställs via mail om respektive klubb vill medverka i överenskommelsen för 
Paragolfare med de fastställda kriterier som föreslås i motionen. Med tillägget att ”Paragolfkortet” ska 
uppvisas vid golfspel på annan klubb.   
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Fullmakt 
 
 

Fullmakt vid Västergötlands Golfförbunds höstårsmöte lördag  
den 26 november 2022.  
 

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 26 november 2022. 

 

 

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

 

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

 

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

 

 


