
 

           

 PROTOKOLL nr 9    

 Styrelsemöte  

2014-12-15 

  

 

 

 

Närvarande:  Sune Moberg, ordförande 

  Birgitta Johansson, sekreterare 

Stig Höglund 

Margareta Bjällvinger 

  Kenneth Klarström 

Martin Lindén  

   

Förhinder:  Micke Sahlin 

   

 

 

 

 

§ 1.  Mötets öppnande  

Sune hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2.   Föregående protokoll   

Protokoll nr 7 från den 16 oktober och konstituerande mötet den 27 oktober godkändes efter 

genomgång.  

 

§ 3. Ekonomisk rapport 

Stig redovisade det ekonomiska läget enligt bifogad Balans- och Resultatrapport per dagens 

datum. Resterar en mindre del innan årets slut. Beräknat årsresultat c:a + 20 000 kr. 

Likviditeten  c:a  + 170 000 kr.   

 

§ 4. Rapport från GDF möte Bromma 

Stig informerade från det som togs upp på GDF mötet, bland annat:  

- Valbara till uppdrag inom GDF är varje person som bor i Sverige och är medlem i en svensk 

golfklubb, även A1.   

- Varje golfklubb ska skicka årsredovisning till SGF. Förslag: även skickas till GDF.  

- LOK-stödet. (Pengar att hämta för klubbarna. Martin kontaktar Eva Bergström, SGF, för 

info/hjälp med ev. lathund till klubbarna).     

- Olympiagolfen upphör from 2015. 

- Problem att rekrytera domare, förslag om att utbilda ”ungdomsdomare”. (Maggan träffar   

Pekka Calais på torsdag, diskuterar läget i vårt distr.). 

- Utredning ang. ev. ekonomiskt bidrag till Golfmuseet i Skåne (Landskrona GK). 

- Valberedningen: Uppmaning till klubbarna att komma in med förslag på intresserade 

kandidater till framtida val. Önskvärt att ha en ”resursbank”.  

- Föreningsmöte den 14-15 feb. Förbundsmöte 17-18 april (Täby) och GDF Beredningsmöte 

på Lanna, Örebro i aug.  

 

 



§ 5. Rapporter från kommittéer 

Junior. Micke har fått 3 års förlängning som Juniorkonsultent. Det tackar vi för och 

gratulerar Micke. Martin går ur Team Värmland och Birger tar över. Konsum Värmland  

sponsrar Skandia tour och denna byter namn till Konsum Värmland tour. Westra Wermlands 

Sparbank sponsrar avslutningen på Värmlandsserien den 27 september på Arvika GK. 

 

Fritt spel på samtliga klubbar för juniorer med fullvärdigt medlemskap?  Klubbarnas 

representanter på Höstmötet var positiva till förslaget. Bestämdes att Birgitta skickar en 

förfrågan ut till klubbarna för definitivt besked om rekommendationen om fritt spel kommer 

att gälla på samtliga klubbar.   

 

Tävling.  Alla tävlingar är utlagda och tävlingsdatum inskickat till SGF. Det finns intresse  

för att seriespelet ska köras, preliminära spelplatser är Hammarö, Bryngfjorden och Arvika. 

Sommarro tar inga juniortävlingar enligt Lars Järner. DM singel spelas på Karlstad GK och 

äkta makar/sambo spelas på Kils GK. TKO vill få info om alla golfveckor i Sverige för att 

lägga ut på hemsidan. Sune skickar påminnelse ut till klubbarna.         

 

Utbildning.  En uppskattad utbildning i GIT genomfördes den 13 nov. med 14 deltagare. 

Nya GIT tävling under förmiddagen och ”gamla” GIT under eftermiddagen.  Pekka Calais 

ansvarar för domarutbildningen för 2015.  

 

§ 6. ERFA-möte 

Maggan redogjorde för programmet inför ERFA-träffen den 7 februari. Temat för dagen: 

Medlemsvård – Klubbkänsla. Inbjudan går ut denna vecka.    

 

§ 7. Övrigt 

Eda GK har fått ny ordförande, Nisse Olsson.  Bestämdes att Birgitta begär in uppgifter från  

klubbarna om ordförande och styrelseledamöter. 

 

Datum för Vårmötet bestämdes till måndagen den 23 mars 2015 kl. 18.00.  

Plats: Idrottens Hus. 

   

§ 8. Nästa styrelsemöte och avslut 

Inget nytt datum för styrelsemöte bestämdes. Då inga ytterligare frågor fanns att behandla 

avslutade ordföranden mötet och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

…………………..   ……………………… 

Birgitta Johansson   Sune Moberg 


