Aðalfundur PGA á Íslandi 2015
Fundur settur þann 31. janúar kl. 14:00 í fundarsal ÍSÍ.
Mættir: Rúmlega 20 meðlimir.
Fundarstjóri: Agnar Már, samþykkt samhljóða
Fundarritari: Andrea Ásgrímsdóttir, samþykkt samhljóða


Skýrsla stjórnar
Sigurpáll formaður fór yfir skýrsluna.
Umræða um skýrsluna:
Hörður Arnarsson kvað sér hljóðs og er ósáttur við að ársþing PGA í
Evrópu hafi verið hunsað, þar sem við erum hluti af þessu menntunarkerfi
er þess konar alþjóðlegt samstarf mjög mikilvægt.



Rekstrar- og efnahagsreikningur
Agnar fór yfir reikninginn í umboði gjaldkera. Endurskoðun hefur farið
fram.
Stelpugolf skapaði tekjur, frábært verkefni hjá golfkennaranemum.
Stefnan var ekki að hagnast svona mikið heldur að vera á núllinu. Félagið
er ekki hagnaðareining. Það á að efla golf á Íslandi. Áætlað var að eyða
milljón á árinu en það var ekki gert. Það verður verkefni næstu stjórnar.
Hluti af 7 millj. kr eign þarf golfkennaraskólinn til að klára.
Skuldir 3,5 millj. Við skuldum sjálfum okkur  Þetta eru greidd
skólagjöld.
Jón Þorsteinn spurði um re-evaluation kostnaðinn og hvort hann væri
árlegur. – Það var dýrt að fá skólann fyrst samþykktan, fenginn var
styrkur frá Ryder Cup. XXX . Svo er þetta fyrsta re-evaluation eftir það.
Síðan verður þetta gert á einhverra ára fresti.
Helgi Anton spurði hvort það væri tækifæri til fleiri styrkja eins og þessi
frá Ryder Cup. Agnar: Þeirra meginverkefni er helst að hjálpa golfi í
þróunarlöndunum. Reynt var að sækja um styrk vegna stelpugolfsins en
því var neitað þar sem ekki var talið að þetta væri “national wide”. Þetta
verður að vera eitthvað sem er haldið víðar. Hefði heldur ekki gengið í ár
þegar þetta var haldið í RVK.
Reikningarnir samþykktir samhljóða.
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Lagabreytingar
Sigurpáll sagði frá hugmyndafræðinni á bakvið lagabreytingarnar:
Það var ákveðið á síðasta aðalfundi að lögin yrðu tekin í gegn. Fékk Georg
Tryggvason með sér í lið til að fara í gegnum öll lögin svo erfitt sé að túlka
þau á margan hátt.
Agnar fór yfir þær lagabreytingar sem voru sendar á félagsmenn fyrir
fundinn:
Upp kom umræða um að það sé skrýtið að GSÍ þurfi að samþykkja lögin.
Almennt er þetta svona í íþróttasamböndum í landinu. GSÍ er sérsamband
og svo eru félög eins og PGA, SIGI… sem tilheyra GSÍ. GSÍ er í forsvari fyrir
golf á íslandi og svarar til ÍSÍ. GSÍ og ÍSÍ vill hafa þetta svona. Agnar:
útilokað að taka þessa umræðu vegna þess að þetta er svo flókið fyrirbæri
hvernig þessi íþróttafélög virka. Jón vill vita hvort PGA félagið er aðili að
GSÍ. Hörður: áhugavert að kafa dýpra í þetta og ath hver okkar staða er.
Agnar segist vera búinn að því, væri svo sem hægt að fá lögfræðiálit.
Það sem er t.d. flókið er að ekki er hægt að taka þetta úr lögunum því GSÍ
þarf að samþykkja lögin!
Hægt er að vera meðlimur í PGA án þess að vera í klúbbi en þannig fást
samt ekki GSÍ réttindin.
Við borgum engan skatt til GSÍ frá félagsmönnum en fáum styrkinn.
10. liður ætti að segja að stjórn geti boðað til aukaaðalfundar. (ath)
Stjórnin þarf að láta lagabreytingar fylgja aðalfundarboðuninni.



Stjórnarkosning
Tillaga að nýrri stjórn birt:
Hlynur Geir Hjartarson
Andrea Ásgrímsdóttir
Ingi Rúnar Gíslason
Helgi Anton Eiríksson
Davíð Gunnlaugsson
Varastjórn:
Birgir Leifur Hafþórsson
Hulda Birna Baldursdóttir
Samþykkt samhljóða.



Kosning skoðunarmanna
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Hörður Hinrik Arnarson.
Andrés Davíðsson
Samþykkt samhljóða.


Kosning í matsnefnd
Úlfar Jónsson
Andrés Davíðsson
Phill Hunter
Jón velti því upp af hverju þetta sé eina nefndin sem er kosið í. Það er t.d.
skólanefnd? Oft er kosið í aganefndir á svona fundum. Þarf að skoða það
að koma á laggirnar aganefnd í félaginu. Sigurpáll: Núna er það þannig að
ef eitthvað kemur upp þá þarf álit hjá PGA of Europe.
Ný stjórn skoðar nefndarmál m.t.t. þessara þátta.
Samþykkt samhljóða.



Rekstraráætlun
Agnar sendir á félagsmenn nýja áætlun.
Samþykkt samhljóða eins og hún er núna.



ÖNNUR MÁL
Agnar
Stefnumótunarfundurinn:
Fjárhagsstaða félagsins góð og við getum gert góða hluti en gerum það
ekki nema félagsmenn taki þátt. Alveg sama þótt stjórnin hittist oft þá þarf
að láta verkin tala. Stefnumótunarfundurinn var frábær, fortíðarhópur og
framtíðarhópur. Var unnin skýrsla í framhaldinu. Trello er flott tæki til að
vinna saman sem hópur að einhverjum málefnum. Unnið út frá
aðferðarfræði sem á rætur sínar að rekja til hugbúnaðarþróunar,
svokallaða skrum tækni. Búið að flokka málefni fundarins og setja upp í
trello. GSÍ vinnur að sinni stefnumörkun með trello. Lykilstjórntæki fyrir
nýja stjórn að sinna sínu hlutverki. Virkjar félagsmenn. Kemur í veg fyrir
að stefnumótunarskýrslur endi ofan í skúffu. Sýndi dæmi um það hvernig
GSÍ er að nota þetta. Agnar var búinn að útbúa skjal og mun adda
members.
Þyrftum að halda annan stefnumótunarfund fljótlega og fara yfir fundinn
síðan í nóvember og halda áfram.
____________________________________
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Hlynur Geir
Fór yfir haustþing PGA sem haldið verður 11-13 september.
________________________________________________
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