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PROPOSITION NR 1/2016

Ändring av mallstadgarna för
golfdistriktsförbunden
Av 2 kap 3 § SGF:s stadgar följer att alla golfdistriktsförbund (GDF) är skydliga att följa de av
Förbundsmötet (FM) fastställda mallstadgarna för GDF. Om ett GDF beslutar att ändra sina
stadgar, måste Svenska Golfförbundet (SGF) godkänna ändringarna innan ändringarna
träder i kraft. SGF har också rätt att påkalla ändring av GDF:s stadgar om stadgarna strider
mot mallstadgarna för GDF eller är oförenliga med idrottsrörelsens verksamhetsidé.
SGF påbörjade sommaren 2014 en översyn av roll- och uppdragsfördelningen mellan SGF
och golfdistriktsförbunden. Ett samlat dokument – checklista – upprättades. Dokumentet,
som fick namnet ”GDF:s roll och uppdrag” har diskuterats och justerats på samtliga möten
som förevarit mellan förbundsstyrelsen och representanter för de 21 golfdistriktsförbunden
sedan augusti 2014. På det senaste mötet, november 2015, fastställdes dokumentet.
I formellt hänseende måste dock det samlade uppdraget – golfdistriktsförbundets åligganden
gentemot SGF och medlemsklubbarna – regleras i golfdistriktsförbundets stadgar.
Konsekvenserna av de förändringar i uppdraget som SGF och representanter för de 21
golfdistriktsförbunden har kommit överens, och som framgår av dokumentet ”GDF:s roll och
uppdrag” är att mallstadgarna för golfdistriktsförbunden behöver justeras enligt följande.
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20 § ÅLIGGANDEN
Det åligger GDF-styrelsen att som servicegivare till, samordnare av och demokratiskt
ombud för de inom distriktet tillhörande golfklubbarna:
1.

verkställa GDF-mötes beslut;

1.

2.

bereda de ärenden som skall
föreläggas GDF-möte;

verkställa och följa beslut som
fattats på ett GDF-möte

2.

kalla till och genomföra minst ett
beslutande möte (GDF-möte) med
representanter för golfklubbar
tillhörande distriktet;

3.

förvalta GDF:s löpande
verksamhet, ekonomi och
bokföring;

4.

upprätta och förelägga GDF-möte
förslag till verksamhetsplan och
budget för det kommande året
samt upprätta och redovisa
verksamhetsberättelse och
årsredovisning för det förflutna
året;

3.

handha och ansvara för GDF:ets
medel;

4.

förelägga GDF-möte förslag till
verksamhetsplan och budget för
kommande år samt avge
verksamhetsberättelse och
årsredovisning för förflutet år;

5.

föranstalta om
distriktsmästerskap och andra
tävlingar enligt RF:s och SGF:s
bestämmelser;

5.

ansvara för de tävlingar och
mästerskap som SGF eller
golfklubbar tillhörande distriktet
beslutat om;

6.

föra protokoll och erforderliga
böcker m.m. samt sköta löpande
ärenden i övrigt.

6.

protokollföra samtliga GDF- och
styrelsemöten och skyndsamt
redovisa till distriktets klubbar
vad som beslutats på dessa möten;
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Det åligger vidare GDF-styrelsen att i rollen som SGF:s regionala organ:
7.

hålla sig väl underrättad om
verksamheten i de anslutna
klubbarna och övervaka den
idrottsliga ordningen i dessa samt
tillse att de har en verksamhet
som överensstämmer med
idrottsrörelsens och SGF:s
stadgar;

7.

hålla sig väl underrättad om
verksamheten i golfklubbar och
golfbolag tillhörande distriktet;

8.

handha golfspelet i enlighet med
gällande stadgar och regler, verka
för golfens utbredning och i övrigt
tillvarata golfens intressen;

(nuv p 8 utgår)

9.

efter samråd med SGF föranstalta
om andra i SGF:s tävlingsprogram
intagna tävlingar än de under
punkten 5 angivna;

(nuv p 9 utgår)

10.

arbeta med att nå de gemensamt
uppsatta målen inom SGF som
fastställs på FM genom strategisk
planering i samarbete med
klubbar och SGF;

9.

11.

verkställa beslut tagna av FM i de
delar som direkt berör GDF;

(nuv p 11 utgår)

12.

ansvara för banvärdering av
distriktets golfbanor som har
klubb – eller avtal med GK – med
medlemskap i SGF, samt av
golfbanor tillhörande association
med avtal med SGF;

(nuv p 12 utgår)

13.

avge stadgeenliga rapporter samt
tillhandagå idrottsförbund och
SGF med upplysningar och
yttrande;

10.

arbeta med att nå de gemensamt
uppsatta målen inom SGF som
fastställs på FM genom strategisk
planering i samarbete med
klubbar och SGF;

besvara frågor och enkäter, avge
rapporter samt tillhandagå RF,
SGF och SGF:s
verksamhetsrevisorer med
upplysningar och yttranden;
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14.

utöva bestraffningsrätt enligt 14
kap. RF:s stadgar, utom i sådana
fall som förbehållits FS enligt 1
kap. 24 § SGF:s stadgar;

11.

utöva bestraffningsrätt enligt 14
kap. RF:s stadgar, utom i sådana
fall som förbehållits FS enligt 1
kap. 24 § SGF:s stadgar;

15.

vara SGF:s remissinstans vid
inval av nya GK och anslutning av
nya associationer samt vid
förlängning av medlemskap och
associationsavtal i enlighet med
riktlinjer som utfärdats av SGF

12.

vara SGF:s remissinstans vid
inval av nya golfklubbar och
anslutning av nya associationer
samt vid förlängning av
medlemskap och
associationsavtal i enlighet med
riktlinjer som utfärdats av SGF

13.

delta på SGF:s årliga styrelse- och
verksamhetsseminarier samt de
årliga möten som genomförs med
representanter för SGF och
samtliga GDF;

14.

bedriva kontinuerlig verksamhet
i kommitté- eller projektform i
frågor som rör handicap, regler,
juniorer, tävlingar, bana/miljö och
golfrelaterade utbildningar;

15.

granska och uppdatera
funktionärsregistret i GIT över
ansvariga personer för
verksamhet som anges i punkten
14;

16.

utbilda distriktsdomare.

Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsmötet ska besluta
att

ändra 20 § i mallstadgar för GDF enligt förslaget ovan.

