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PROTOKOLL 

fört vid  Värmlands golfdistriktsförbunds Höstmöte 2014 

 

Tid: Måndagen den 27 oktober 2014 

Plats:  Idrottens Hus, Karlstad 

 

Närvarande:  Sune Moberg  VGF 

 Stig Höglund  VGF 

 Margareta Bjällvinger VGF 

 Michael Sahlin VGF 

 Kenneth Klarström VGF 

 Birgitta Johansson VGF 

Christina N Karlsson Arvika GK 

 Torgny Richardsson Arvika GK 

 Kristina Lindén  Billeruds GK 

 Claes Kemwall Bryngfjorden GK 

 Håkan Andersson ForshagaDeje GK 

 Gun Ohlsson  ForshagaDeje GK 

 Peter Adén  Hammarö GK 

 Björn Nordenhammar Hammarö GK 

Håkan Wahlén Karlstad GK 

 A-K Jurefalk  Karlstad GK 

 Gunnar Nilsson Kils GK 

 Ingrid Berndtsson Kils GK 

 Jill Sandersson Kristinehamns GK 

 Nicklas Frykholm Kristinehamns GK 

 Joakim Kristoffersson Lundsbergs GK  

Birger Kjellstedt Sommarro GK 

 Berndt Nordin Sommarro GK 

 Jörgen Angbo Sommarro GK 

 Torsten Norén  Sunne GK 

Urban Ulmårs Torsby GK 

 Gudrun Andersson Årjängs GK 

 Kenth Ström  Årjängs GK 

 Charlotta Nordenberg Valberedningen SGF 

  

 

Sune Moberg hälsade samtliga deltagare välkomna. Väldigt roligt att se så många klubbar 

representerade på mötet. Endast Eda, Saxå och Uddeholms GK saknades. Enligt den senaste 

medlemsmätningen har Värmland ökat med 346 medlemmar. En bra siffra, ökningen för hela 

landet är 980 medlemmar.  Maggan Bjällvinger tilldelades SGF:s silvermärke.    

Daniel Unger från Kils GK fick mottaga Värmlands Journalisternas pris. Daniel började spela 

golf för 3 år sedan och har nu vid 15 års ålder singelhandicap. En bra prestation.   
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Därefter gavs ordet till Charlotta Nordenberg, Örebro City & GC. Charlotta är ny sedan i 

våras inom SGF:s Valberedning och hon informerade om arbetet inom gruppen med att ta 

fram mål för valberedningen att föreslå FS-ordförande, ledamöter och verksamhetsrevisorer. 

Uppmanade klubbarna att komma in med förslag på lämpliga personer att ingå i FS. Det är 

önskvärt med en person-bank, och det finns en blankett på SGF:s hemsida där man kan lämna 

förslag. Viktigt att föreslagen person ska vara tillfrågad och beredd att ställa upp. Sune 

tackade Charlotta för informationen och förklarade därefter höstmötet öppnat.   

 

 

1.  Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den av 

FS upprättande röstlängden.  

Godkändes och lades till handlingarna 

 

2.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Kallelse samt dagordning gick ut som e-post den 10 september till samtliga klubbar och 

klubbordföranden. Övriga handlingar gick ut innan mötet. Handlingarna har även legat ute på 

hemsidan. Mötet ansågs vara utlyst i rätt tid.  

 

3.    Dagordning 

Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

 

4.    Val av ordförande och sekreterare 

Till ordförande för mötet valdes Håkan Wahlén och till sekreterare valdes Birgitta Johansson. 

 

5.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall  

justera mötesprotokollet 

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Joakim Kristoffersson, Lundsbergs GK  

och  Niklas Frykholm, Kristinehamns GK.  

 

6.    Fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för kommande  

verksamhets- och räkenskapsår. 

Sune Moberg redovisade styrelsens förslag till oförändrade årsavgifter för 2015, 18 kr/ medl. 

Verksamhetsplaner redovisades i enlighet med det som dels har sänts ut och som ligger ute på 

hemsidan. Styrelsen: Det blir ingen Golfmässa 2015 i samarbete med Femdagarsgolfens 20-

års jubileum och därmed ingen Golf-bilaga. Maggan redogjorde för Utbildning: ERFA-träff 

den 7 februari och Gunnar Håkansson har lovat att han kommer. En arbetsgrupp, Maggan, 

Martin Lindén och Christina N Karlsson diskuterar och tar fram programpunkter för dagen. 

Finns det idéer om någon speciell fråga att diskutera – kom gärna med förslag från klubbarna. 

Utbildning i nya GIT nu i november. Det är brist på distriktsdomare – kom med förslag på 

nya – gärna kvinnor.    

Kenneth informerade om Tävlingssidan. Inbjudan har gått ut till TKO-möte den 4 november.  

Det blir 6 distriktstävlingar 2015. Hur ska vi få upp intresset för DM ?  Dåligt intresse även 

för seriespelet. Flera förslag framfördes och Kenneth kommer att arbeta vidare och ta 

personlig kontakt.  

Banan: Hammarö, Lundsberg och Kristinehamn GK kommer att slopas. Cermit efterlyser  

2 st fairway luftare och deras status. Hör av er till Cermit om ni har uppgifter. Sune påminde 

om möjligheten att anlita Bobban Frisk vid behov.  

Micke informerade om Juniorsidan: Allt är inte klart ännu, läggs in efter hand på hemsidan. 

Tre grupper, Team Värmland, Team Future och Golftjej. 3 nya ledare = över 10 personer i 

ledarroller. Landskamp mot Oslo. Junior DM ligger vid fel tidpunkt p.g.a. andra tävlingar. 
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Stig Höglund redogjorde för budgeten. Likviditeten är god.  Innevarande år beräknas ge ett 

plusresultat tack vare 40 000 kr från Idrottslyftet i tjejsatsningar.  

Budgetförslag för kommande verksamhets- och räkenskapsår redovisades. Intäkter 382 tkr. 

Kostnader 424 tkr ger ett beräknat minusresultat på 42 tkr. 

 

Avgifterna till SGF kommer enligt förbundsmötet att höjas med 3 kr/medlem. 

   

Årsavgifter, verksamhetsplaner och budget för kommande räkenskapsår godkändes och lades 

till handlingarna.    

 

7.    Fastställande av antalet ledamöter i GDF-styrelsen. 

Beslutades att styrelsen skall bestå av 7 personer (oförändrat). 

 

8.   Val av VGDF:s styrelse för 2015 

 

a) Ordförande för en tid av ett år.  

Höstmötet beslutade enligt valberedningen förslag: omval av Sune Moberg  till 

ordförande för en tid av ett år.  

      b)   Halva antalet övriga ledamöter (3 st) för en tid av två år  

             Beslutades enligt valberedningens förslag: omval av Stig Höglund, Maggan      

             Bjällvinger och Micke Sahlin för en tid av två år.  

      c)    En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år 

             Beslutades enligt valberedningens förslag: omval av Göran Boström, revisor och              

             David Bäcker, nyval, revisorssuppleant. 

d) Till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år: valdes Torgny Richardsson, 

Arvika  GK (sammankallande) och en person från Billeruds GK samt en person i 

styrelsen (Birgitta Johansson).   

              

9.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende     

      distriktets verksamhet. 

Inga förslag fanns att behandla. 

 

10.  Övriga frågor 

Värmlandsgreenfee. Beslutades att Värmlandsgreenfee ska vara kvar för medlemmar i 

Värmlandsklubbar. Reducering med 70 kr/35 kr för senior resp. junior. Gäller vardagar –  

valfritt helger. Det är upp till resp. klubb att bestämma om ev. reduktion även för helger. 

Juniorhäftet.  En allmän uppfattning att det inte utnyttjas i större omfattning. Många juniorer 

som inte ens känner till erbjudandet. Förslag från styrelsen att juniorer ska få spela gratis på 

alla banor i Värmland.. Mötesdeltagarna var positiva till förslaget om fritt spel. Beslutades att 

inte fortsätta med Juniorhäftet 2015. Rekommendation till klubbarna: Fritt spel för alla 

juniorer i Värmländska klubbar t.o.m det år man fyller 21 år. De klubbar som inte 

kommer att följa rekommendationen får inte låta sina juniorer spela fritt på andra banor.     

Introduktionskort.  Ingen ändring. Beslutades att varje klubb erhåller 10 st kort. 

Tävlingsavgift.  Ingen ändring. Beslutades om oförändrad tävlingsavgift på 150 kr. 

Hemsidan. De klubbar som ännu inte gjort det - Skicka bild på er klubb till Martin för att 

synas på hemsidan. 

Efterlystes bättre tävlingsinformation på hemsidan . 

ERFA-träffen den 7 februari – kom med diskussionsförslag och idéer till Maggan. 

Olympiagolfen -  Rätt handicap ? se Svensk Golf angående 42-poängs ronder. 
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Skandia Tour tävlingar -  Nyhet: skrivna regler och info. Micke informerade:  

Startavgift 200 kr varav 50 kr till priser och resterande 150 kr går till klubben.   

 

Sune lämnade en kort information om den verksamhetsrevision som genomförts hos VGDF  

av Håkan Andersson, SGF:s verksamhetsrevisor.  Han har gått igenom den information som 

finns på hemsidan och de två senaste årsmötesprotokollen. Formellt bra och bra information. 

Fortsättningsvis kommer verksamhetsrevisioner att göras på klubbnivå. Bl.a. har Kils GK  

besökts. Arbete pågår med att ta fram en metod för granskningen.  

 

11.  Mötet avslutas. 

Då inga ytterligare frågor fanns att behandla tackade Sune deltagarna för att de kom och 

förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Birgitta Johansson 

 

  

Justeras: 

 

 

Håkan Wahlén     Joakim Kristoffersson                    Niklas Frykholm

  


