
 
 PROTOKOLL nr 5   
                      Styrelsemöte 
 2015-10-20 
 
 

 
Närvarande:  Sune Moberg, ordförande 
  Birgitta Johansson, sekreterare 
  Stig Höglund 
  Micke Sahlin 
  Kenneth Klarström 
   
Förhinder:  Margareta Bjällvinger 

Martin Lindén 
 
 
 
   
 
 
§ 1.  Mötets öppnande  
Sune hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2.   Föregående protokoll   
Protokoll nr 4 från den 25 augusti godkändes efter genomgång. Den nya styrelsen kommer att 
arbeta vidare med förslaget ( p.2).    
 
§ 3. Ekonomisk rapport 
Stig redogjorde för det ekonomiska läget för innevarande år. Det ser bra ut och pekar mot ett 
nollresultat och c:a 180 000 kr i kassan vid årets slut.  
   
§ 4.                   Rapport från kommittéer 
 Tävling. Kenneth informerade från ett möte med Marcus Ryman, Hotell Gustaf Fröding i 
Karlstad angående Ekebygolfen. Förslaget är att flytta finalspelet till Karlstad GK och frågan 
gällde om efterföljande bankett och prisutdelning ska förläggas till Gustaf Fröding. Marcus 
var mycket positiv till förslaget och vill att tävlingen ändras till Frödinggolfen. Bestämdes  
att Marcus återkommer till Kenneth med ett kostnadsförslag innan beslut tas.  
Beslutades att VGF tillstyrker förslaget om jämna 10-tal i åldersklasser, H30 och uppåt.     
 
Junior. Micke informerade om att det var ett avslutningsmöte under gårdagen och att Golftjej 
har några träffar kvar. Bryngfjorden måste ta en tävling på Skandia distrikts tour, prel. datum 
11 juni. Kenneth kollar upp detta på TK mötet. 
    
Utbildning.  Enligt info från Maggan blev återledarträffen tyvärr inställd, för få anmälningar.  
TLR 1 (Tävlingsledning/Regler) den 30-31 jan. TLR 2 den 19-20 mars.   
Prov TLR den 23 mars för distriktsdomare. Ledarutbildning fördjupning den 21-22 maj.   
 
 
 

 



§ 5. Höstmötet 22 oktober - Avstämning 
                     
- Verksamhetsplaner  -  allt klart, utskickat till klubbar och ordförandena 
-  Budget  -  prognos utfall  2015    
Stig redogjorde för aktuella läget och prel. resultat  -  det ser bra ut.  
- Förslag till Resultatbudget  2016   
- OK, enligt bif. bilaga. Intäkter  459 000 kr resp. kostnader 505 000 kr ger ett beräknat 
minusresultat på 46 000 kr.   
Inga motioner har kommit in till styrelsen. Beslutades att styrelsen ger höstmötet följande 
rekommendation: Fritt spel för juniorer upp till 18 år under helgfria vardagar. Gäller 
juniorer som är medlemmar i en värmländsk klubb.  Sune har ställt frågan till distrikten 
och styrelsen har tagit del av svaren.   
Gunnar Håkansson kommer att vara med på höstmötet. Han ska prata kring SGF:s Verksam-
hetsinriktning 2017-2018.    
Linda Sedin, ansvarig för NWT Extra (en gratistidning) får 15 minuter för att presentera ett 
förslag som gäller golfen i Värmland.           
 
6 §.    Övrigt 
Stig kommer att representera VGF på mötet med Stig Alfbecker (aGolf) den 10 nov. på 
Scandic Winn i Karlstad.     
 
 
§ 7.    Nästa styrelsemöte och avslut 
Inget datum för nästa styrelsemöte bestämdes. Kallelse skickas ut. Sune tackade för 
deltagandet och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Birgitta Johansson  Sune Moberg 


