
 
           
    
               PROTOKOLL  nr 1 
 Styrelsemöte den 4 februari 2014 

§§ 1 - 9 
  
 
 
 
Närvarande:  Sune Moberg, ordförande 
  Birgitta Johansson, sekreterare 

Margareta Bjällvinger 
  Stig Höglund 
  Micke Sahlin  
  Kenneth Klarström 

Martin Lindén 
   
 
 
 
§ 1.  Mötets öppnande  
Sune hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2.   Föregående protokoll   
Protokoll från den 16 december godkändes efter genomgång. 
 
§ 3. Ekonomisk rapport    
 - Bokslutshandlingar 2013 
  
Stig redovisade bokslutshandlingarna som godkändes efter genomgång. Resultatet för 2013 
blir ett överskott på 55 000 kr. Handlingarna lämnas nu till revisorn. 
 
§ 4. ERFA-träffen   
Glädjande att 88 personer är anmälda till Erfa-träffen nu på lördag den 8 februari. Maggan 
delade ut arbetsmaterial som gicks igenom. Allt klart inför mötet. 
  
§ 5. Vårmötet 

- datum 
 - verksamhetsberättelser 
 
Datum för vårmötet bestämdes till 25 mars. Plats: Hotell Gustaf  Fröding, Karlstad. Mötet 
startar kl. 17.00 i samma lokal som SGF:s Verksamhetsseminarium samma dag (9.00-16.30). 
Kallelse skickas ut denna vecka. Verksamhetsberättelser skickas ut senare.   
 
§ 6. Hemsidan 
Martin redogjorde för hur nya hemsidan växer fram. Det ser väldigt bra ut, överskådligt och 
med aktuella nyheter snabbt på plats.  Det finns möjlighet att prenumerera på nyheter genom 
att ange sin e-postadress under rubriken ”Följ via E-mail” på hemsidan. 
  

 



§ 7. Rapportering från kommittéer 
Tävling. Kenneth informerade om att Div. 2 Herrar kommer att spelas i Lindesberg i år. 
Värmland ingår i Örebro Mellan-serien. Tävlingen kommer att spelas i Värmland 2015.  
Vissa oklarheter kvarstår när det gäller Scandia Tour.  
Utbildning. EGA-handicapregler har genomförts med 19 deltagare. Maggan, Micke och några 
fler ska på kurs i Juniorutveckling i Skövde den 23 februari. 
Junior. Golftjej går enligt VP. Inbjudan ut i slutet av mars till Team Future (10-14-åringar).  
 
 § 8. Övrigt 
Stig informerade om att propositioner och motioner avseende preliminära förslag till 
kommande Förbundsmöte ligger ute på SGF:s hemsida. Handlingarna återfinns under 
Golf.se/ Om SGF/ Förbundsmöte/ Prel.handlingar. Info till klubbarna i samband med  
att kallelse till Vårmötet skickas ut. 
Stig meddelade vidare att medlemsavgifterna är utfakturerade till klubbarna. 
 
§ 9.    Nästa styrelsemöte och avslut 
Nästa styrelsemöte bestämdes till måndagen den 24 mars kl. 17.00. Plats: Idrottens Hus. 
Sune tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Birgitta Johansson  Sune Moberg 
 
 
 
 
 
 


