
 
           
 PROTOKOLL nr 6    
 Styrelsemöte  

2014-09-11 
  

 
 
 
Närvarande:  Stig Höglund, ordförande 
  Birgitta Johansson, sekreterare 

Margareta Bjällvinger 
  Micke Sahlin 
 
Förhinder:  Sune Moberg 
  Kenneth Klarström 
  Martin Lindén 

   
 
 
 
 
 
§ 1.  Mötets öppnande  
Stig hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2.   Föregående protokoll   
Protokoll nr 5 från den 18 augusti godkändes efter genomgång.  
 
§ 3. Ekonomisk rapport 
Stig redovisade det ekonomiska läget enligt bifogad Balans- och Resultatrapport. Inga stora 
ändringar. Några nya poster har kommit till efter det senaste mötet. 
  
§ 4.                Golfmässa 2015 
Stig har pratat med Sune och fått information om att det inte blir någon Golfmässa 2015. 
Banketten för Femdagars blir på CCC på torsdag kväll. Söndag-onsdag är speldagar, torsdag 
är vilodag med tänkta aktiviteter. Finalspel på fredag. För de som inte går till final finns 
möjlighet till tävling på Bryngfjorden på fredag. Golfbilagan kommer att ges ut som planerat.   
Preliminärt blir det så här. Beslut för vår del tas när vi vet mer.   
 
5. Höstmötet 27 oktober 

• Verksamhetsplaner – kommer att skickas ut i början av nästa vecka  
•  Budget  -  prel. 2014 och prognos 2015.  Gicks igenom översiktligt.  

 Junior räknar med ett underskott på c:a 110 000 kr för 2015 
•  VP för 2 år förslag till mötet 
•  ev. Utmärkelser. Diskuterade flera namn som ev. kan komma ifråga för pris som    

             årets junior alt. årets tränare. 
Stig kontaktar Arvika ang. utdelning av utmärkelser på deras 40-års jubileum den 27 sept. 
 
Charlotta Nordenberg från SGF;s Valberedning kommer att närvara på Höstmötet 

 



6.    Rapportering från kommittéer 
Junior. Avslutning i Skandia Tour Distrikt kommande söndag. 30-talet anmälda.  
14 tjejer var i Vasatorp och såg Europatourtävlingen för damer.  
Micke, Mats och Cissi ska till Bosön den 8-9 november. 
Tävling.  TKO-konferens i oktober. Kenneth åker. 
 
7.    SISU - information 
Stig, Micke och Maggan har haft ett informationsmöte med Gert Claesson på SISU. 
Patrik Norlin blir vår nya kontaktperson under Christers sjukskrivning.  
                
8.    Övrigt 
Bestämdes att lägga upp ett register över de personer som fått utmärkelser, SGF:s resp. 
VGDF:s. Birgitta ansvarar för att det blir åtgärdat. 
 
9.    Nästa styrelsemöte och avslut 
Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 16 oktober kl. 17.00 på Idrottens Hus 
dvs. samma datum och tid som bestämdes på föregående möte. 
Därefter tackade Stig för deltagandet och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
…………………………  …………………………… 
Birgitta Johansson  Stig Höglund 
 
 
 
 


