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Till Vårårsmötet Västergötlands Golfförbund 27 mars                                       

 

Förslag till ändringar i stadgarna för Göteborgs GDF, Västergötlands GDF och 

Bohuslän-Dals GDF i anledning av ett förslag om att slå samman de tre 

distriktens Juridiska kommittéer till en gemensam kommitté benämnd 

Juridiska kommittén Väst 

 

Med anledning av det låga antalet anmälda bestraffningsärenden enligt 14 kap RFs 

stadgar har ordförandena i de tre distriktens juridiska kommittéer beslutat föreslå 

bildandet av en gemensam Juridisk kommitté. Syftet är att en större ärendemängd till 

en kommitté bör leda till förhöjd kompetens och effektivitet i handläggningen av 

bestraffningsärendena.  

 

Kommittén föreslås heta Juridiska kommittén Väst och bestå av två representanter 

från vardera distriktet samt en ordförande, som väljs växelvis från de tre distrikten. 

 

Distriktens nuvarande stadgar utgår i allt väsentligt från SGFs mallstadgar för 

golfdistrikts-förbund, varför nedanstående ändringar följer mallen med några 

undantag. 

 

På alla ställen i stadgarna ersätts “Juridiska kommittén” med “Juridiska kommittén 

Väst” 

Därutöver bör följande ändringar göras: 

5 § BESLUTANDE ORGAN 

GDF:s beslutande organ är GDF-mötet, extra GDF-möte GDF-styrelsen och 
Juridiska Kommittén Väst.   

13 § ÄRENDEN VID GDF-MÖTE 

8. val av 
(…..) 
c.      ordförande i Juridiska kommittén Väst för en tid av ett år, enligt 22 § 

d.     en övrig ledamot i Juridiska kommittén Väst för en tid av två år 
(…..) 
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VALBEREDNING   
17 § Sammansättning och åligganden   
(…..) 
 
Valberedningen ska bereda valen till  Juridiska kommittén Väst i samråd med  
valberedningarna i Göteborgs- och Bohuslän-Dals GDF. 

 

JURIDISKA KOMMITTÉN VÄST      

22 § Sammansättning och åligganden   

Juridiska kommittén Väst handlägger bestraffningsärenden enligt 14 kap. 
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar hänförliga till Göteborgs, Västergötlands och 
Bohuslän-Dals GDF.  

Juridiska kommittén Väst består av ordförande och sex övriga ledamöter. 
Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter väljs på två år.  
 
Västergötlands GDF väljer ordförande i kommittén vart tredje år i enlighet med 
följande rullande ordningsföljd, Göteborgs, Västergötlands och Bohuslän-Dals 
GDF. 

Västergötlands GDF väljer två övriga ledamöter för en tid av två år, varav en 
väljs udda år och en jämna år.  

 
 


