
 
 

Kallelse till Vårårsmöte  
Datum Onsdagen den 29 mars 2023 kl 18.00, samling med förtäring från 17.30 

Plats Scandic Hotel, Borlänge 

 

Härmed kallas distriktets klubbar till vårårsmöte. Programmet innehåller föredragning av 

motioner och förslag till SGF: s förbundsmöte, ev. motioner och förslag till DGF samt 

årsmötesförhandlingar med dagordning enligt stadgarna.  
 

Handlingar till årsmötet sänds ut efter motionstidens utgång, se nedan DGF: s stadgar: § 14 

Förslag till ärenden att behandlas på GDF-möte.  

Rätt att inge förslag (motion) att behandlas av GDF-möte tillkommer inom distriktet röstberättigad klubb 

samt röstberättigad medlem i sådan klubb. Förslag från röstberättigad medlem insändes genom 

vederbörande klubb tillsammans med klubbens yttrande över förslaget. Motion ska vara GDF-styrelsen 

tillhanda senast 30 dagar före mötet. GDF-styrelsen ska till GDF-mötet avge skriftligt yttrande över 

motionen.  

 
      Dagordning 

1. upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den av FS upprättade 

röstlängden 

2. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

3. fastställande av föredragningslista 

4. val av ordförande och sekreterare för mötet 

5. val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera 

mötesprotokollet 

6. styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret 

7. revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och 

räkenskapsåret 

8. fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av  

överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen 

9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser  

10.  till FM inkomna förslag från FS och till FM i rätt tid inkomna motioner samt övriga FM-

frågor  

11. beslut om val av ombud och suppleanter till SGF:s FM  

12. beslut om val av ombud och suppleant till DF-möte 

13. behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende distriktets 

verksamhet  

14. övriga frågor (information och diskussion).  

Enligt uppdrag 

Marlene Sandberg-Andersson 

Ordförande 

  

Anmälan: 

 

Från:………………………………..Golfklubb kommer ……………………………………… 
Dalarnas Golfförbund c/o Marlene Sandberg-Andersson, Lycka Majorshagsvägen 47, 79336 Leksand 

Tel. 070 – 64 29 912 E-post: info@dalagolf.se 


