PROPOSITION NR 4, FM 2014
BESLUT OM ÄNDRINGAR I SGF:S STADGAR
(ändringsbeslutet 2014 04 26 är markerad med understruken text)

Tidigare lydelse

Ny lydelse

1 kap 10 § 4 st

1 kap 10 § 4 st

Förslag till ärende att behandlas vid
förbundsmöte

Förslag till ärende att behandlas vid
förbundsmöte

…
Preliminär verksamhetsinriktning och
rambudget samt FS preliminära svar på
inkomna motioner ska sändas till de
klubbar som inlämnat motioner samt GDF
senast den 31 januari.
…

…
Preliminär verksamhetsinriktning,
rambudget och propositioner samt FS
preliminära svar på inkomna motioner ska
sändas till de klubbar som inlämnat
motioner samt GDF senast den 31 januari.
…

1 kap 12 § 7 st

1 kap 12 § 7st

Rösträtt vid förbundsmöte

Rösträtt vid förbundsmöte

…
Röstfördelningen baseras på antalet
klubbar i distriktet den 1 september året
före FM. Klubbarna i varje GDF tilldelas en
grundröst. Övriga röster fördelas
proportionellt efter antalet klubbar i
respektive distrikt.
…

…
Röstfördelningen baseras på antalet
röstberättigade klubbar i distriktet.
Klubbarna i varje GDF tilldelas en
grundröst. Övriga röster fördelas
proportionellt efter antalet klubbar i
respektive distrikt.
…

1 kap 13 §

1 kap 13 §

Ärenden vid förbundsmöte

Ärenden vid förbundsmöte

Vid FM ska följande ärenden förekomma:

Vid FM ska följande ärenden förekomma:

•

fastställande av röstlängd;

•

fråga om mötet är i stadgeenlig
ordning utlyst;

•

val av ordförande att leda FM:s
förhandlingar;

1.
2.
3.
4.

fastställande av röstlängd;
fråga om mötet är i stadgeenlig
ordning utlyst;
val av mötesordförande och
mötessekreterare;
val av två protokollsjusterare att

val av två protokolljusterare att
jämte ordföranden justera
protokollet samt val av två
rösträknare;

5.

•

behandling av styrelsens
årsredovisning;

6.

•

föredragning av revisorernas
berättelse;

7.

•

fråga om a) fastställande av
resultaträkning och balansräkning;
b)disposition beträffande överskott
respektive underskott enligt den
fastställda balans-räkningen;

•

•

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;

•

fastställande av
verksamhetsinriktning med
ekonomisk ram;

•

fastställande av årsavgifter;

•

fastställande av antalet ledamöter i
FS;

•

kandidatnominering för val;

•

fastställande av ersättning till
ledamöterna i FS;

•

val av ordförande och övriga
ledamöter i FS samt revisor och
revisorssuppleant;

•

val av ordförande och övriga
ledamöter i valberedningen;

•

behandling av övriga ärenden på
föredragningslistan, vilka hänskjutits
till FM av FS eller upptagits i enlighet
med 1 kap 10 § samt ärenden som
enligt FM:s beslut får dryftas.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
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jämte mötesordföranden justera
protokollet samt val
av två rösträknare;
fastställande av arbetsordning och
föredragningslista;
föredragning av
verksamhetsberättelsen;
föredragning av
verksamhetsrevisorernas berättelse;
behandling av styrelsens
årsredovisning;
föredragning av revisorernas
berättelse;
fråga om
a) fastställande av resultaträkning
och balansräkning;
b) disposition av resultatet enligt
fastställd balansräkning;
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
varje jämt år fastställande av
verksamhetsinriktning för de två
kommande
verksamhetsåren
fastställande av ekonomisk ram för
det kommande verksamhetsåret;
fastställande av årsavgifter för det
kommande verksamhetsåret;
fastställande av antalet ledamöter i
FS;
fastställande av ersättning till
ledamöterna i FS;
föredragning av valberedningens
förslag och nominering av andra
kandidater till FS,
verksamhetsrevisorer, revisor,
revisorssuppleant och valberedning;
behandling av övriga ärenden på
föredragningslistan, vilka hänskjutits
till FM av FS
eller upptagits i enlighet med 1 kap
10 § samt ärenden som enligt FM:s
beslut får dryftas.
val av ordförande och övriga
ledamöter i FS samt
verksamhetsrevisorer, revisor och
revisorssuppleant;
val av ordförande och övriga
ledamöter i valberedningen;
fastställande av tid och plats för
nästkommande FM.

2 kap 1 §

2 kap 1 §

Sammansättning GDF

Sammansättning GDF

Inom varje SGF-distrikt ska finnas ett GDF,
som är en självständig ideell organisation.
GDF omfattar de golfklubbar som är
medlemmar i SGF och som har sin hemvist
inom SGF-distriktets geografiska område.
GDF:s huvuduppgift är att verka på de
anslutna golfklubbarnas uppdrag. I
tillämpliga delar är GDF även ett organ för
SGF:s regionala verksamhet och ska inom
ramen för detta verka för att utveckla
golfidrotten inom distriktets geografiska
område i enlighet med SGF:s riktlinjer.

Inom varje SGF-distrikt ska finnas ett GDF,
som är en självständig ideell organisation.
GDF omfattar de golfklubbar som är
medlemmar i SGF och som har sin hemvist
inom SGF-distriktets geografiska område.
Golfklubb kan vara samtidig medlem i
endast ett GDF.
Golfklubb som genom beslut på
föreningsstämma ändrat sin hemvist ska
skriftligen informera såväl nuvarande som
framtida GDF om beslutet. Medlemskapet
i nuvarande GDF upphör den 31 december
samma år förutsatt att skrivelsen är såväl
nuvarande som framtida GDF tillhanda
senast den 31 augusti. I annat fall upphör
medlemskapet först den 31 december året
efter det att beslutet om byte togs.
GDF:s huvuduppgift är att verka på de
anslutna golfklubbarnas uppdrag. I
tillämpliga delar är GDF även ett organ för
SGF:s regionala verksamhet och ska inom
ramen för detta verka för att utveckla
golfidrotten inom distriktets geografiska
område i enlighet med SGF:s riktlinjer.

2 kap 2 §

2 kap 2 §

GDF:s namn och verksamhetsområde

GDF:s namn och verksamhetsområde

…

…

Värmlands Golfdistriktsförbund omfattar
Värmlands Län och Degerfors kommun.

Värmlands Golfdistriktsförbund omfattar
Värmlands Län.

Örebro Läns Golfdistriktsförbund omfattar
Örebro Län utom Degerfors kommun.

Örebro Läns Golfdistriktsförbund omfattar
Örebro Län.

…

…
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