
 
           
    
               PROTOKOLL nr 7 
 Styrelsemöte den 5 november 2013 
 §§ 47-56 

  
 
 
 
Närvarande:  Sune Moberg, ordförande 
  Birgitta Johansson, sekreterare 

Margareta Bjällvinger 
  Stig Höglund 
  Micke Sahlin  
  Christer Johansson, SISU, deltog t.o.m. § 50 
  Martin Lindén, deltog under § 53 
 
Förhinder:  Kenneth Klarström 
 
 
 
 
§ 47  Mötets öppnande  
Sune hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 48   Föregående protokoll   
Protokoll från styrelsemötet den 11 september godkändes efter genomgång. 
 
§ 49   Ekonomisk rapport och Budget   
Stig redovisade det ekonomiska läget per dagens datum enligt bifogad Balans - och 
Resultatrapport. Christer visade en sammanställning över SISU:s fordran för kursmaterial, 
föreläsningar, lokalhyra mm som SISU stått för under året. Efter avräkning för årets deltagar-
redovisning bedöms SISU:s fordran  uppgå till c:a 5 000 kr. Stig redogjorde för beräknat 
resultat och presenterade även budgetförslag för 2014. Allt ser bra ut och godkändes.  
  
§ 50 Christer Johansson – SISU 
Christer redogjorde för att de inom SISU har som uppgift att besöka styrelser i ”sina” SDF för 
att bl.a. ställa en del frågor och berätta om sin verksamhet. Det är många som ringer Christer  
direkt utan att ha förankrat hos styrelsen. De kostnader som gäller VGF konstaterades dock 
vara i sin ordning. Bestämdes att fortsättningsvis få ett godkännande hos Micke eller Maggan 
innan någon från Junior/Utbildning gör en beställning.  
Styrelsen fick besvara ett antal frågor som tagits fram i en enkät.  SISU kommer att åka runt 
till alla kommuner och informera om LOK-stödet där vissa nya regler gäller fr.o.m. 2014. 
Christer överlämnade en sammanställning över sökta LOK-stöd t.o.m. juni. Stort tack till 
Christer. 
 
§ 51 ERFA-mötet  
Tyvärr fick ERFA-mötet ställas in p.g.a. för få anmälningar. Diskuterades kring tänkbara 
orsaker till det dåliga intresset. Vill klubbarna överhuvudtaget ha ett Golfdistrikt i Värmland 

 



och hur ska det i så fall fungera ? Flera har hört av sig och förklarat att det inte funnits något 
att anmärka på när det gäller information, innehåll, tidpunkt eller kostnad. Frågan kvarstår vad 
det dåliga intresset beror på och kommer att tas upp på Höstmötet.  
 
§ 52 Höstmötet 
Sune visade den sammanställning som kommer att redovisas för mötet och framtagna förslag 
till Verksamhetsplaner och budget gicks igenom och godkändes. Ungdomsledarpris  kommer 
att delas ut till Mats Nilsson, Sunne. En film som visar Mats arbete som Ungdomsledare  
kommer att visas som inledning på mötet.  
 
§ 53 Hemsidan 
Martin Lindén deltog på mötet under angiven punkt. Martin har fått i uppdrag att sköta 
hemsidan och han hade några frågor som rörde hemsidans layout. Martins uppfattning  
(som delades av styrelsen) är att sidan borde vara uppbyggd på annat sätt för att bli mer 
överskådlig. Uppdrogs åt Martin att komma med förslag om förändringar av hemsidan och 
presentera förslaget för styrelsen under våren.  
 
§ 54 Rapportering från kommittéer 
Utbildning.  Maggan ska bl.a. träffa Pekka och Leif angående domarsidan och den årliga 
Hcp- revisionen.  
Junior.   Micke och Mats Nilsson åker på Juniorkonferens till Halmstad 22-23 november. 
Planerar även möte för riktlinjer 2014. 
 
§ 55 Golftinget 
Stig åker på Golftinget i Stockholm. Endast en klubb i Värmland, Hammarö GK, har anmält 
deltagande.     
 
§ 56 Nästa styrelsemöte och avslut 
Sune tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat. Datum för nästa möte bestäms på  
torsdagen i samband med Höstmötet. 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Birgitta Johansson  Sune Moberg 
 


