
 
           
 PROTOKOLL nr  3    
 Styrelsemöte  

2014-04-23 
  

 
 
 
Närvarande:  Sune Moberg, ordförande 
  Birgitta Johansson, sekreterare 

Margareta Bjällvinger 
  Kenneth Klarström 
Förhinder:  Stig Höglund 

Micke Sahlin 
Martin Lindén 
   

 
 
 
 
§ 1.  Mötets öppnande  
Sune hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2.   Föregående protokoll   
Protokoll från den 7 april godkändes efter genomgång. 
 
§ 3. Inför Förbundsmötet  
Genomgång av protokoll från Vårmötet, speciellt avseende ärenden som ska behandlas på 
Förbundsmötet. Diskuterades förslaget om förändring gällande SGF:s Verksamhetsplaner  
från nuvarande 1 år till 2 år för att uppnå mer långsiktiga beslut. VGDF kommer att se över 
möjligheten och föreslå Höstmötet om en 2 års plan gällande samtliga verksamhetsområden 
inom VGDF.    
 
§ 4. Övrigt   
Maggan informerade om Röj och motorsågsutbildningen där kostnaden för en AB kurs i 
motorsåg är 6 000 kr/deltagare + moms. Kursen brukar ta 3 dagar i anspråk enligt det företag 
som lämnat uppgifterna. Maggan undersöker vidare och om det ev. finns möjligheter till 
bidrag. 
 
Inbjudan har gått ut till Golfens ledarutbildning 1 – Praktik, som genomförs lördagen 17 
maj på Hammarö Golfklubb. Kursledare är Lars Hägglund, Golf Coach på Vasatorps GK och 
Riksgymnasiet i Ljungbyhed. I utbildningsteamet ingår Christer Broberg, Mats Nilsson och 
Birger Kjellstedt.    
 
En förfrågan har kommit från Värmlands Fotbollsförbund som anordnar ett fotbollsläger på 
Mörmoskolan, Hammarö, den 16-18 juni för 12-13-åringar. Totalt c:a 200 deltagare är 
anmälda. Önskemål finns om att visa upp golfen och ha en prova på stund som en aktivitet 
under kvällstid. En bra möjlighet att få visa upp golfen för idrottsintresserade ungdomar.  
Bestämdes att Maggan jobbar vidare för en bra lösning.    

 



ERFA-träffen - Sammanställning av gruppsvar:  
• Förslag om att samordna golfveckor så de inte kolliderar 
• Önskemål om Utbildning inom GIT-Tävling  (avvakta för att se om klubbar i 

Värmland finns med bland det 100-tal som fått licens).  
• Önskemål om ERFA-träff i februari 2015. 

 
Skandia Junior SM omgång 2 ska spelas i Värmland. Enligt Magnus Grankvist på SGF 
ligger det på Värmlands GDF att bestämma spelplats, men det är rimligt att Karlstad GK  
tar tävlingen om de är enda klubben i Värmland som har deltagande lag. Sune tar upp frågan 
med Karlstad.  
 
Uppstartsträff för  juniorer. Totalt 27 juniorer startade säsongen med både sving- samt 
närspelsträning. Se bildgalleri på hemsidan. 
 
Sune kommer att kalla till Ordförandeträff den 15 maj kl. 18.00. Plats: Idrottens Hus. 
 
Jan Rebane, har efter 25 år som ordförande i SGF:s Juridiska nämnd beslutat att avgå i 
samband med Förbundsmötet. Jan tackar för alla intressanta och rättsligt mer eller mindre 
oprövade frågor; vid angenäma möten, vid samtal och vid nationella seminarier.      
 
§ 5.  Nästa styrelsemöte och avslut 
Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 15 maj kl. 16.30 (före Ordförandeträffen). 
Sune tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Birgitta Johansson  Sune Moberg 


