
 
           
    
               PROTOKOLL nr 6 
 Styrelsemöte den 11 september 2013 
 §§ 40- 46 

  
 
 
 
Närvarande:  Sune Moberg, ordförande 
  Margareta Bjällvinger, sekreterare 
  Stig Höglund 
  Micke Sahlin  
    
Förhinder:  Birgitta Johansson 
  Kenneth Klarström 
 
 
 
 
§ 40  Mötets öppnande  
Sune hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 41   Föregående protokoll   
Protokoll från styrelsemötet den 14 augusti godkändes efter genomgång. 
 
§ 42   ERFA-träffen – läget 
ERFA-träffen går enligt planerna. Inbjudan skickades ut den 9:e sept. till Klubbar o Ordf.  
 
§ 43 Ekonomisk rapport  
Stig redovisade läget. Allt ser bra ut. Stig vill ha budgetunderlag för 2014 från kommittéerna 
senast 10 oktober. I samband med det vill han också ha en beräkning på intäkter o utgifter 
för resten av år 2013. 
  
§ 44 Rapportering från kommittéer 
-    Maggan rapporterade att en ERFA-träff har genomförts på Karlstad GK med 17 barn- o 
ungdomsledare som deltagare. SGF stod som arrangör – vi – distriktet ingick i ett pilotprojekt 
där det nya ledarmaterialet testades. Det mottogs mycket positivt bland deltagarna. Materialet 
för steg 1 ska stå klart under våren 2014. 
-    Michael rapporterade att 9 tjejer som ingår i tjejgruppen var på Vasatorp under helgen o 
följde Europatouren för damer – träningsläger. 
-    Sune rapporterade från Tävling/Kenneth att Ekebygolfen haft en ökning av deltagar-
antalet från i fjol. Däremot mycket klent betr. DM. Endast 1 klass genomfördes med 11-12 
deltagare. 
 
§ 45 Övrigt 
-    Beslutades att de som ska delta i SGF:s styrelseseminarier meddelar Birgitta senast 20 sept 
Sedan anmäler Birgitta oss i grupp VGDF. 

 



-    Diskuterade hemsidan o Maggan nämnde att Martin Lindén visat intresse att ta hand om 
det. Sune kontaktade Martin på tel. under mötet. Vi beslöt att avsätta 10 000:-/år. Sune 
meddelar Martin vårt beslut. 
-    Beslutades att beställa nya golfbollar – 15 dussin. Stig ombesörjer.   
 
§ 46    Nästa styrelsemöte och avslut 
Sune tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Margareta Bjällvinger  Sune Moberg 


