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Närvarande:  Sune Moberg, ordförande 
  Birgitta Johansson, sekreterare 

Stig Höglund 
Margareta Bjällvinger 

  Micke Sahlin 
  Martin Lindén 
 
Förhinder:  Kenneth Klarström 

   
 
 
 
 
 
§ 1.  Mötets öppnande  
Sune hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2.   Föregående protokoll   
Protokoll från den 6 maj godkändes efter genomgång.  Rapporterades att affischer är ute hos 
klubbarna angående DM. Seriespelet blir tyvärr inte av. Ekebygolfen tappar 5 %. De golf-
klubbar som inte erbjuder gratisspel för juniorer kommer att tillfrågas hur mycket de fått in i 
junior-greenfee under säsongen. Resultatet rapporteras på Höstmötet .  
 
§ 3. Ekonomisk rapport 
Stig redovisade det ekonomiska läget enligt bifogad Balans- och Resultatrapport. Allt ser bra ut.   
 
§ 4. Rapportering från kommittéer 
Utbildning/Maggan.  Banledarutbildning med 17 deltagare på Hammarö i slutet av maj. 
Deltagarna vill få ett nytt möte i höst för erfarenhetsutbyte. Maggan har deltagit i konferens 
för utbildningsansvariga i distrikten. Anordnare SGF. Plats: Eslöv den 5-7 juni i samband 
med Nordea Masters. ERFA planeras att genomföras i februari 2016. Samma lokaler som 
tidigare = Skoghalls Folkets Hus. Föreläsare ska bjudas in. Diskuterades flera namn som kan 
bli aktuella.  Arbetsgrupp: Maggan, Sune och Martin, ska träffas i augusti för vidare 
planering. 
Junior/Micke. Micke och Mats Nilsson har varit på Värmlands Fotbollsförbunds juniorläger 
för att få nya presumtiva golfare att prova på golfen. C:a 100 st testade. Bra och positivt 
9 killar i Team Värmland har varit till Oslo och spelat på Bogstad GK. Inspel på  måndag, 
middag och sightseeing . Match på tisdag. Mycket positivt.  
Golftjej har 30-35 st i träning.  För lite tävlande bland tjejerna.  Diskuterades att ställa krav på 
att tjejerna deltar i minst 50 %  av arrangerade juniortävlingar under 2016.  Team Värmland 
spelar distriktsmatch, 3 läns. Inga tjejer deltar. Ser bra ut i övrigt.  Positivt ute på klubbarna.   

 



 
 
§ 5.  Övrigt 
Diskuterades att viss del av VGDF:s pengar ska avsättas och kan sökas av klubbarna som ett 
bidrag för att genomföra särskilt angelägna insatser ( ej inom juniorsidan där man istället kan 
söka t.ex. idrottslyftet). Martin fick i uppdrag att skriva ner förslag till kriterier mm.  
 
Martin redovisade statistik som han tagit fram avseende hemsidan.   
Maggan informerade att inget hänt ännu avseende A-golf pga sjukdom.  
I slutet av augusti redovisar Magnus Barth sin utredning angående maskinparker. 
Micke redogjorde för Juniorkonsulentuppraget. Årjäng, Arvika, Sommarro och Billerud på 
gång. Aktuellt med besök på klubbarnas styrelsemöten. 
Sune vill ha ett datum för Ordförandeträff i slutet av augusti. Uppdrogs åt Birgitta att boka 
lokal så snart Idrottens Hus öppnar efter semesterstängning. Punkter för dagordning tas fram. 
Hela styrelsen bör om möjligt deltaga på ordförandeträffen. 
Stig lämnade informerade från SDF mötet som han varit på, Värmlands Idrottsförbund och 
SISU. 283 000 kr har utbetalats i Idrottslyftet till klubbarna i Värmland under året.  
Eda GK har 20 års jubileum i år och Uddeholms GK har 50 års jubileum. 
VGDF uppvaktade Leif Jurefalk och Sune Moberg på Femdagarsgolfens 20 års jubileum. 
ERFA möte för distriktsordföranden kommer att hållas på Lanna Lodge i Örebro. 
 
Inför höstmötet:  Sune har aviserat att han inte ställer upp för omval. Kenneth, Birgitta och 
Martins förordnanden går ut 2015.  Birgitta kontaktar valberedningen i god tid innan mötet.  
    
§ 6.    Nästa styrelsemöte och avslut 
Nästa möte blir i anslutning till ordförandeträffen.  Sune tackade för deltagandet och 
förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
…………………………  ………………………. 
Birgitta Johansson  Sune Moberg 
 
 


