
 

           

 PROTOKOLL nr 7    

 Styrelsemöte  

2014-10-16 

  

 

 

 

Närvarande:  Sune Moberg, ordförande 

  Birgitta Johansson, sekreterare 

Stig Höglund 

Margareta Bjällvinger 

  Martin Lindén  

 

Förhinder:  Kenneth Klarström 

  Micke Sahlin 

   

 

 

 

 

 

§ 1.  Mötets öppnande  

Sune hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2.   Föregående protokoll   

Protokoll nr 6 från den 11 september godkändes efter genomgång.  

 

§ 3. Ekonomisk rapport 

Stig redovisade det ekonomiska läget enligt bifogad Balans- och Resultatrapport.  

Prel. plusresultat  på  35 000 kr för 2014. Budgetförslaget för 2015 som ska delges  

höstmötet visar ett minusresultat på 42 000 kr. 

 

§ 4.               Summering från mötet med Håkan Andersson (SGF:s verksamhetsrevisor)  

Genomgång med  Håkan under 2 timmar med info och besvarande av frågor. Han har gått 

igenom den information som finns på hemsidan och de två senaste årsmötesprotokollen. 

Formellt bra och bra information. Till ordförande vid årsmöte bör annan person väljas än 

ordinarie ordförande.  Vad GDF-förbunden ska göra framgår av underlag från ERFA-träffen i 

augusti och som kan användas som stöd. Fortsättningsvis kommer verksamhetsrevisioner att 

göras på klubbnivå. Arbete pågår med att ta fram en metod för granskningen.  

 

 

5. Höstmötet 27 oktober - Avstämning 

Verksamhetsplaner kommer att läggas ut på hemsidan.  Få anmälningar till mötet har kommit 

in, sista anmälningsdag 20 oktober. Bestämdes att Sune skickar ut påminnelse. Journalisternas 

pris delas ut som första punkt.   

 

 

 

 



6.    ERFA-möte i februari 2015 

ERFA-möte den 7 februari på Skoghalls Folkets Hus. Lokal är bokad.  Gunnar Håkansson har 

lovat att komma. En arbetsgrupp bildas där Maggan och Martin ingår samt någon/några 

personer från klubbarna.  Maggan kollar vidare.  

 

7.    Golfmässa 2015 – senaste info.  

Det blir ingen golfmässa och ingen golfbilaga i NWT. Spelschemat för Femdagars med 

tävlingsfri torsdag gäller. Tänkt att olika aktiviteter ska anordnas under torsdagen, inget helt 

klart ännu. På fredagen anordnas en tävling ”andra chansen” på Bryngfjordens GK. Tävlingen 

är öppen för max 100 singelspelare och 50 par som inte är kvalificerade till finalspelet  på 

Karlstad GK.      

                

8.    Övrigt 

Företogs dragning bland de 204 personer som ”gillar” Golf i Värmland. Vinnare blev Anders 

Ronge som får en kartong med golfbollar i pris. 

 

9.    Nästa styrelsemöte och avslut 

Datum för nästa möte kommer att bestämmas efter årsmötet 27 oktober.  

Sune tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet:  Justeras: 

 

 

 

…………………………  …………………………… 

Birgitta Johansson  Sune Moberg 

 


