
 
 
 
 
 
 

 
PROTOKOLL 
fört vid Värmlands Golfdistriktsförbunds Höstmöte 2013 
 
Tid:  Torsdagen den 7 november 2013 
Plats:  Idrottens Hus, Karlstad 
  
Närvarande:  Sune Moberg  VGF 

Birgitta Johansson VGF 
Margareta Bjällvinger VGF 
Michael Sahlin VGF 

 
Torgny Richardson Arvika GK 
Morgan Leander Bryngfjordens GK 
Claes Hugemark Billeruds GK 
Kristina Lindén Billeruds GK 
Thommy Sundberg Degerfors Golf 
Sverker Milton Degerfors GK  
Börje Östensson Eda GK 
Jan Blomqvist Karlstad GK 
Stefan Jansson Karlstad GK 
Anna-Karin Jurefalk Karlstad GK 
Leif Jurefalk  Karlstad GK 
Martin Lindén Karlstad GK 
Gunnar Nilsson Kils GK 
Niklas Frykholm Kristinehamns GK 
Ulf Thyr  Saxå GK 
Thomas Hertzberg Sunne GK¨ 
Per Jonsson  Uddeholms GK 

 
§ 1.   Mötets öppnande 
Ordförande Sune Moberg hälsade deltagarna varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§ 2.   Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den av  
         FS upprättande röstlängden. 
Godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 3.    Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt 
Kallelse samt dagordning gick ut som e-post den 20 september till samtliga klubbar och 
klubbordföranden. Övriga handlingar gick ut 10 dagar innan mötet. Kallelsen har även legat 
ute på hemsidan. Mötet ansågs vara utlyst i rätt tid.   
 
§ 4.    Dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

 



§ 5.    Val av ordförande och sekreterare 
Till ordförande för mötet valdes Sune Moberg och till sekreterare valdes Birgitta Johansson. 
 
§ 6.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall  
           justera mötesprotokollet  
Till protokolljusterare, tillika rösträknare utsågs Stefan Jansson, Karlstad GK och Morgan  
Leander, Bryngfjorden  GK. 
 
§ 7.    Fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för kommande 
verksamhets- och räkenskapsår. 
Sune M redovisade styrelsens förslag om oförändrade årsavgifter för 2014. SGF höjer 
avgiften för seniorer från 158 kr till 163 kr, oförändrat för juniorer, 79 kr. Resultatet för 
innevarande år beräknas prel. bli överskott på 40-50 000 kr och kassabehållningen  
c:a 150 000  kr per 31/12.  
Budgetförslag för kommande verksamhetsår gicks igenom, ett beräknat resultat på minus 
23 000 kr. 150 000 kr är avsatta till juniorverksamheten varav 25 000 är ringmärkta till 
tjejsatsning.  
Verksamhetsplaner redovisades i enlighet med det som sänts ut till klubbarna och bifogas 
protokollet. 
En nyhet för 2014 innebär att Barnledar-utbildningen inleds med en introduktion/praktik före 
steg 1. Utbildningsmaterial finns.  EGA-handicapregler är en viktig punkt som avser den 
årliga handicaprevisionen. 4 klubbar har gått utbildningen och ny utbildning i januari med 
Pekka Calais. Datum 12 januari. Uppmaning om att ta kontakt med Maggan om det finns 
önskemål om andra utbildningar än det som aviserats.  
Uppmaning till mötesdeltagarna att be tävlingsansvariga att komma in med svar till Kenneth 
på hans förfrågan angående tävlingsverksamheten.  
Årsavgifter, Verksamhetsplaner och Budgetförslag för kommande räkenskapsår godkändes 
och lades till handlingarna. 
 
§ 8.    Fastställande av antalet ledamöter i GDF-styrelsen. 
Ingen förändring, d.v.s. 7 personer  
 
§ 9.    Val av VGDF:s styrelse för 2013 

a) Ordförande för en tid av ett år. Till ordförande för en tid av ett år valdes Sune Moberg.  
b) Halva antalet övriga ledamöter (3 st) för en tid av två år. Mötet beslutade enligt  

valberedningens förslag. Omval av Kenneth Klarström och Birgitta Johansson samt 
nyval av Martin Lindén 

c) En revisor och en revisorssuppleant för en tid av 1 år. Omval av Göran Boström, 
revisor och Mats Tallnäs, revisorssuppleant.  

d) Till ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år valdes en person från Karlstad GK,  
(sammankallande), en person från Uddeholms GK samt en person från styrelsen.   
 

§ 10.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende  
      distriktets verksamhet. 
Inga motioner fanns att behandla. 
 
 § 11.  Värmlandsgreenfee 
Beslutades att Värmlands greenfee  ska vara kvar. Reducering med 70 kr/35 kr för senior 
resp. junior. Det är upp till resp. klubb att bestämma om ev. restriktioner för helger. 
 



§ 12.  Övriga frågor 
Beslutades att Tävlingsgreenfeen ska finnas kvar och vara oförändrat 150 kr. 
Beslutades att Juniorhäftet ska vara kvar 2014 -  samma utformning som i år. 
Beslutades att Introduktionskorten ska vara kvar  - på samma sätt som tidigare. 
 
ERFA-mötet som fick ställas in pga för få anmälningar - vad gick snett och vad  
gjorde vi för fel i VGF ?  Enligt mötet så var det tidpunkten som var fel för många av 
klubbarna. Bestämdes att göra ett nytt försök i februari-mars som lämplig tidpunkt. 
Lördag är en bra dag. Inte kollidera med styrelseseminarier. 
 
En fråga uppkom angående Mellansvenska serien för H65 + H75 om denna ska  
ingå i VGF:s åtagande.  Sune hör med Örebro hur andra regioner har bestämt. 
 
Micke informerade om planer på att Nationell Idrottsutbildning (NIU) med Golf- 
gymnasium ska förläggas i Karlstad fr o m 2015. Ansökan är inskickad.  
 
Sune informerade om att Martin Lindén har fått i uppdrag att få hemsidan att bli mer 
överskådlig och aktuell.   
 
§ 13.  Mötet avslutas. 
Därefter tackade Sune Moberg för deltagandet och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet: 
 
 
Birgitta Johansson 
 
 
Justeras: 
 
 
Sune Moberg  Stefan Jansson Morgan Leander 


