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Närvarande:  Sune Moberg, ordförande 

  Birgitta Johansson, sekreterare 

Stig Höglund 

Margareta Bjällvinger 
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§ 1.  Mötets öppnande  

Sune hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2.   Föregående protokoll   

Protokoll från den 15 maj godkändes efter genomgång. Golfmässa 2015 och Röj- och  

motorsågsutbildning tas upp under p 4-5.  

 

§ 3. Ekonomisk rapport 

Stig redovisade det ekonomiska läget enligt bifogad Balans- och resultatrapport. Det ser 

mycket bra ut. Tävling och Junior något bättre än enligt budget.  

 

§ 4.                Golfmässa 2015 

Sune informerade om vad som hänt hittills. De golfklubbar som fanns representerade på 

Ordförandeträffen var enhälligt positiva till det förslag som Leif Jurefalk presenterade och  

där Leif fick i uppdrag att köra på enligt förslag. Sune var på ett möte tillsammans med Leif 

Jurefalk och Lennart Åhs under förra veckan. Golfmässan blir under torsdagen den 2 juli. 

Femdagarsgolfen tidigareläggs och spelas söndag-onsdag, golfmässan under torsdagen och 

bankett med prisutdelning torsdag kväll på LLA. Finalspel för Femdagars under fredagen. 

Färjestads Travbana har genom Johan Kemi erbjudit att mässan får förläggas där, både på 

utomhusområdet inkl. travbanan och innercirkeln samt lokalerna inomhus. Restaurangen 

kommer att hållas öppen. Hyreskostnad  5 000 kr, ett mycket bra pris. Löfbergs arena är 

upptagen pga hockeyskola. NWT kommer att ge ut en golftidning som bilaga, i 68 000 ex.  

Alla värmlandsklubbar får ta in eget material och marknadsföra sin egen golfklubb. NWT  

sköter allt som ska skrivas och övrigt med att ställa i ordning tidningen. NWT använder 

reklamintäkterna för att finansiera sina kostnader. De jobbar vidare och tar gärna emot idéer. 

 

 

 



§ 5. Motor- och röjsågsutbildning   

Maggan redogjorde för sina kontakter med Claes Hugemark angående önskvärd utbildning,  

Beslutades enligt följande: 
 

1. Vi anordnar ingen kurs genom oss (VGDF). I stället rekommenderar vi de klubbar 

som har behov av utbildning att själva kontakta ex. Medborgarskolan. De planerar 

utbildning på 3 olika platser: Arvika, Säffle o Karlstad. 

Dessa kurser kostar 4.500  kr per person. 

  

2. Däremot kommer vi att ta fram en lista med behöriga från våra klubbar, där övriga kan 

vända sej för ev. hjälp vid behov. En form av resurscentrum enligt Hugemarks förslag 

Vi bifogar också Arbetsmiljöverkets Författningssamling i mailet som kommer att gå 

ut till klubbarna för kännedom.  

  

§ 6.    GIT-utbildning  

Eva Bergström, ansvarig för GIT-supporten på SGF har skickat ett mail med förfrågan om det 

finns efterfrågan på utbildning i GIT och att de erbjuder att komma ut och hålla i utbildningen 

för en kostnad av 5 000 kr exkl. moms. Det framgår inte av erbjudandet om utbildningen 

avser nya eller ”gamla” GIT.  Maggan kontaktar Eva och kollar. För nya GIT finns det   

absolut ett behov av utbildning.    

 

§ 7.                Rapportering från kommittéer 

Junior. Micke har skickat hälsning att Mini Super campen i Kil den 14-15 aug. blev väldigt 

lyckat. Bilder från båda dagarnas träning finns att se på vår hemsida. 

Utbildning.  Maggan informerade om att det lagts in en steg 2 Ledarutbildning i höst. 

Tävling. Kenneth ställde en fråga som kommit angående Ekebygolfen. Är det tillåtet att två 

spelare av samma kön deltar ? Svar: nej. Reglerna anger att Ekebygolfen spelas av äkta 

makar/sambos, mix, och med samma adress.    

TKO- träff i september, förberedande inför mötet i Stockholm.  

Anmälningstiden för DM går ut idag 18 aug. 22 anmälda, varav 1 kvinna  resp. 1 junior. 

DM spelas på Eda GK. Diskuterades vad som kan göras för att få fler startande till nästa år. 

Kenneth och Martin funderar vidare. När det gäller seriespel Div. 2 är det problem med att få 

klubb som ställer upp. Till nästa år blir det inget fast datum bestämt vilket förhoppningsvis 

kan ge bättre möjligheter att lägga in tävlingen.   

      

§ 8.                Höstmötet 

Datum: måndagen den 27 oktober kl. 18.00. Idrottens Hus 

Proposition till mötet: Verksamhetsplaner föreslås ändras att avse 2 år (nuvarande 1 år)  

Resp. kommitté  gör klart sina Verksamhetsplaner och sänder dessa till Birgitta senast  

15 september. Därefter skickas de ut till klubbarna för kännedom.  

Budget: Prognos för 2014 och förslag till budget för 2015 görs klart och skickas till Stig, 

senast 15 september. 

 

Värmlands Golfförbunds utmärkelser diskuterades på Ordförandeträffen. Respektive klubb 

ombads se över vilka personer inom den egna klubben som kan komma ifråga för att få ut-

märkelser.  Riktlinjer som kan gälla:   

Silvermärket: tilldelas den inom klubben som utfört värdefullt ideellt arbete under 5 år. 

Guldmärket: tilldelas den inom klubben som utfört värdefullt ideellt arbete under 10 år. 

   

 



§ 9.    Övrigt 

Saxå GK fyller 50 år och firar detta under lördagen, den 23 augusti. Stig har försökt men inte 

lyckats få kontakt med klubbens ordförande.  

Kils GK firade 30-års jubileum i lördags, den 16 augusti. Sune var där och delade ut 

utmärkelser. Tage Nordkvist och Cermit Bäcklund fick SGF:s Silvermärke. VGDF:s Guld-

märke delades ut till Tage Nordkvist, Cermit Bäcklund, Lars Fernqvist, Stefan Jakobsson, 

Jörgen Angbo, Lave Svensson och Jan Ericsson. VGDF:s Silvermärke delades ut till Rune 

Andersson, Tommy Zetterqvist, Janåke Halth, Lars-Erik Johansson, Per-Olov Carlsson och 

Susanne Anundsson.   

Arvika GK firar 40-års jubileum med tävling och fest lördagen den 27 september. 

 

Martin berättade att han är på gång med att lägga in länkar och bilder på hemsidan. Har även 

lagt upp en Facebook grupp.   

 

Styrelseseminarium 7 oktober och 21 oktober på Best Western Gustav Fröding, Karlstad.  

Kl. 17-21. Kvällarna ägnas åt Golfnyttan i samhället och dess fyra delprojekt; Golf och 

samhällsekonomi, Hälsa och friskvård, Golfbanan och naturen samt Kommunikation. 

Meddela Birgitta som gör gemensam anmälan för VGDF. 

   

§ 10.    Nästa styrelsemöte och avslut 

Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 16 oktober kl. 17.00. Plats: Idrottens Hus 

Därefter tackade Sune för deltagandet och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

 

…………………….  ……………………….. 

Birgitta Johansson                                   Sune Moberg 

 

 

 

 

 


