
 
           
 PROTOKOLL nr  2    
 Styrelsemöte  

2014-04-07 
  

 
 
 
Närvarande:  Stig Höglund, ordförande 
  Birgitta Johansson, sekreterare 

Margareta Bjällvinger 
  Micke Sahlin  
  Kenneth Klarström 

Martin Lindén 
Förhinder:  Sune Moberg 
 
 
 
 
 
§ 1.  Mötets öppnande  
Stig hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2.   Föregående protokoll   
Protokoll från den 4 februari godkändes efter genomgång. 
 
§ 3. Ekonomisk rapport    
Stig redovisade ekonomiska läget. Samtliga klubbar har betalat in medlemsavgifterna. 
Degerfors GK ska betala medlemsavgift till Värmland för jan - april (tillhör Örebro  
efter beslut på FM). Även nybildade Sommarro Junior GK som beviljats två års prov-
medlemskap M2 vid möte den 26 mars 2014 ska betala medlemsavgift till VGDF. Stig 
åtgärdar efter kontakt med klubbarna.  
 
§ 4. Information från Vårmötet 
Det var ett bra möte. Den planerade motorsågsutbildningen diskuterades. Bestämdes att 
Micke undersöker om det finns möjligheter till utbildningsbidrag. Därefter kontaktar Maggan 
Claes Hugemark, Billerud för att gå vidare.   
  
§ 5. Information från Verksamhetsseminariet 
Bra dag och stort deltagande. Gunnar Håkansson gav löfte om att komma tillbaka nästa år. 
 
§ 6. Rapportering från kommittéer 
Tävling.      Kenneth informerade att Sunne GK anordnar Scandia Tour Distrikt den 11 maj 
och att DM spelas på Eda GK den 24 augusti. Diskuterades kring Scandia JSM för klubblag.  
Omgång 1 spelas i Arboga. Omgång 2 ska enligt schema spelas i Värmland 16-17 augusti för 
vissa av de lag som går vidare. Bestämdes att Kenneth kollar med Magnus Grankvist på SGF.  
 
Utbildning.  Maggan informerade om TLR 2 utbildningen med 17 deltagare som genomfördes 
den 5-6 april.  Prov för distriktsdomare ska genomföras till helgen, den 12 april. 

 



Barnledarutbildning  – förhoppningsvis praktik den 17 eller 18 maj. SGF söker kursledare och 
återkommer. Utbildningsteamet består av 4 personer, Birger Kjellstedt, Martin Lindén, 
Christer Broberg och Mats Nilsson. Föreläsning om barnkonventionen – Micke får inbjudan 
för ev. anmälan.  ERFA-träffen.- Maggan sammanställer gruppsvaren till nästa styrelsemöte. 
 
Junior.  Micke berättade att det är klart med start av Golfutbildning i Karlstad hösten 2015. 
Karlstad – Hammarö Gymnasium, ärendet ligger hos Skolverket. Den 5 maj blir det ett möte 
där Micke och Sune ska vara med. Golftjej kör på enligt schema, övriga har inte kommit 
igång än.  
 
§ 7. Hemsidan 
Det har kommit en fråga om att få lägga ut uppgifter om Vandrarhem på vår hemsida. Efter 
diskussion beslutades att avslå begäran. Golfpaket som gynnar flera golfklubbar är OK och 
finns redan inlagda under ”Golfpaket”. I övrigt är det upp till resp. golfklubb att avgöra vad 
som läggs ut på den egna hemsidan. Martin fick i uppdrag att göra ett litet tillägg om domare 
till ”Regler/domare” på hemsidan. I enlighet med tidigare styrelsebeslut kommer namnen på 
de som sponsrar våra juniorer att redovisas på hemsidan.      
 
§ 8. Övrigt 
Juniorhäften för fritt spel på alla golfklubbar i Värmland vid ett tillfälle har kommit från 
tryckeriet. Dessa kommer att skickas/lämnas ut till samtliga klubbar.    
 
§ 9.    Nästa styrelsemöte och avslut 
Inget nytt datum för möte bestämdes. Stig tackade för deltagandet och förklarade mötet 
avslutat. 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Birgitta Johansson  Stig Höglund 


