
 
    

                 
 
 
PROTOKOLL 
Fört vid Värmlands Golfdistriktsförbunds Vårmöte 2015 
 
Tid:   Måndagen den 23 mars 2015 
Plats:              Idrottens Hus, Karlstad 
 
Närvarande:  VGDF  Sune Moberg  

VGDF  Stig Höglund 
  VGDF  Birgitta Johansson 

VGDF  Martin Lindén 
VGDF  Kenneth Klarström 
VGDF  Göran Boström 
Arvika GK  Torgny Richardsson 

  Billeruds GK  Claes Hugemark 
  Bryngfjorden GK Jonas Seleskog 
  ForshagaDeje GK Gun Ohlsson  

Hammarö GK Björn Nordenhammar 
  Hammarö GK Peter Adén   

Karlstad GK  Stefan Jansson 
 Karlstad GK  Anna-Karin Jurefalk 

Karlstad GK  Ulla Ekerlin Jonsson 
  Kils GK  Sture Karlsson 
  Kils GK  Håkan Brink   

Lundsbergs GK Joakim Kristoffersson 
  Sunne GK  Mats Nilsson 
  Torsby GK  Urban Olmårs 
  Årjängs GK  Kenth Ström 
  Årjängs GK   Gudrun Andersson 
 
 
 
 
 
§ 1.       Mötets öppnande och fastställande av röstlängd på grundval av den av 
             FS upprättade röstlängden 
Sune Moberg hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.  Fastställd röstlängd  
godkändes och lades till handlingarna.  11 röstberättigade klubbar fanns närvarande på mötet.  
 



§ 2.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Kallelse till Vårmötet hade skickats till samtliga klubbar och klubbordföranden via mail den  
19 januari 2015. Kallelsen har även legat ute på hemsidan. Förslag till föredragningslista och 
övriga handlingar skickades ut på samma sätt den 8 mars. Mötet ansågs därmed utlyst i rätt 
tid.   
    
§ 3.     Fastställande av föredragningslista 
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
          
§ 4.    Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Sune Moberg, och till sekreterare valdes Birgitta Johansson.  
   
§ 5.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden      
           skall justera mötesprotokollet 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Björn Nordenhammar, Hammarö GK och 
Jonas Seleskog, Bryngfjordens GK. 
 
§ 6.   GDF-styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret 
Resultat- och balansräkning. Intäkts- och kostnadssidans siffror gicks igenom. Årets resultat  
blev + 16 108 kr mot ett budgeterat underskott på 23 000 kr. Det förbättrade resultatet beror 
på ett SGF-bidrag på 40 000 kr till juniorsatsning (som inte fanns med i lagd budget).   
Förslag till vinstdisposition, 184 383 kr att överföras i ny räkning.  
Verksamhetsberättelser för Styrelsen, Utbildning, Tävling, Junior, Golftjej och Bana 
redovisades. Gun Ohlsson informerade om att allt material inlämnats i augusti 2014 för slope 
av ForshagaDeje GK och undrade varför arbetet inte blev klart. Av verksamhetsberättelse -
Bana framgår att endast besiktning för gul tee hanns med då oktober blev regnig och kall. 
Mats Nilsson lämnade information från Juniorsidan. Bl.a 2-dagars läger i Kil som var mycket 
uppskattat.  Kenneth informerade från Tävling. Få startande i DM -se under Övriga frågor.    
 
§ 7.   Revisorernas berättelse över GDF-styrelsens förvaltning under det senaste         
         verksamhets- och räkenskapsåret        
Revisor Göran Boström läste upp revisionsberättelsen. 
  
§ 8.   Fråga om ansvarsfrihet för GDF-styrelsen för den tid revisionen avser          
Vårmötet fastställde den av styrelsen redovisade resultat- och balansräkningen, samt   
beslutades bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
    
§ 9.   Rapport om förslag till ärenden att behandlas vid FM samt yttrande över dessa   
Ärenden som ska behandlas på FM 2015 

• 3 propositioner 
• 5 motioner 

 
PROPOSITIONER 
Prop. 1 Ändrade regler för beräkning och betalning av GIT-avgiften. (ny avläsnings-

period).   
Inga synpunkter eftersom förslaget saknar betydelse för vårt distrikt.  

Prop. 2  Återkallelse av prop. 2/2014 (Valbarhet) 
Prop. 3 Ändringar i SGF:s stadgar.     

 
 



MOTIONER 
 
nr 1 Arkivering och dokumentering av klubbarnas verksamhet. Motion från 

Funäsdalsfjällens GK.  Mötet beslutade föreslå FM avslag. 
    
nr 2 Att SGF ska se över kostnader och reducera personal samt lägga ner Svensk 

Golf. Motion från Furudals Bruks GK. Mötet beslutade föreslå FM avslag.  
  

nr 3 Utöka antalet verksamhetsrevisorer från 2 till 3. Motion från Hallands GK. 
Mötet beslutade föreslå FM att tillstyrka förslaget. 

 
nr 4 Att avgiften till SGF och GIT för juniorer tas bort. Motion från Örestads GK. 
 Mötet beslutade föreslå FM att tillstyrka förslaget villkorat. 0 kr för 0-12 år,  

82 kr för 13-21 år och 169 kr för senior från 22 år - . 
 
nr 5 Framtidens betalningsmodell. Motion från Lycke GK. Mötet beslutade föreslå 

FM avslag. 
  
Värmlands distrikt har 3 röster. Tage Nordkvist och Björn Nordenhammar valdes att  
tillsammans med Stig Höglund  representera Värmlands golfklubbar vid Förbundsmötet  
den 17–18 april.  
 
§ 10. Behandling av GDF-styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
Inga motioner hade kommit in och inga andra förslag. 
 
§ 11.  Övriga frågor     
Introduktionskort är framtagna (10 st/klubb) och tilldelas alla klubbar utom Sommarro GK. 
De klubbar som fanns representerade på mötet fick sina kort. Övriga klubbar kommer att få 
korten tillsända.  
 
ERFA-träff.  Samtliga önskade att det anordnas en ERFA-träff  i februari 2016. Skoghalls 
Folkets Hus är en lämplig samlingsplats. 
 
Juniorernas avgift vid spel på andra banor. Styrelsens förslag, som även redovisades på 
Höstmötet är fritt spel för alla juniorer i Värmländska klubbar t.o.m det år man fyller 21 år.  
Mats Nilsson klargjorde att han jobbat för fritt spel för juniorer i flera år. Arvika, Sunne och 
Lundsberg har tagit beslut om fritt spel enligt förslaget och Kils GK kan ställa upp på fritt 
spel enligt Sture. Stefan informerade att Karlstad GK har beslutat om 100 kr i greenfee för 
juniorer t.o.m. 21 år. Hammarö GK har liknande planer men inte klart ännu.  
Fråga till deltagarna:  0 kr alternativt 100 kr ?  0 kr från 4 klubbar, 100 kr från 7 klubbar. 
Uppmaning till alla klubbar att redovisa tydligt på era hemsidor vad som gäller.       
 
Tävling – DM.  DM anordnas på Karlstads GK den 15 augusti. En handicapklass och en 
scratch 36 hål. Man blir automatiskt med i båda klasserna , manual kommer att läggas ut på 
hemsidan inom kort. Hur gör vi för att få upp intresset  ? Viktigt att göra reklam ute på 
klubbarna !  Bestämdes att det ska tas fram en DM-affisch, Sune ordnar detta.  
VGDFs Seriespel för 3-mannalag (H35, H45 och Dam). Arvika, Årjäng och Saxå (1 klass)  
är de klubbar som anmält intresse att anordna men det behövs fler klubbar. Det blir 3-4  
speltillfällen. Avgift 750 kr/omgång och lag.  Spelform: Fyrboll Bb och Singel.   



Kenneth har skickat ut en ny förfrågan idag. Måste ha klart vilka klubbar det ska spelas på 
innan inbjudan till tävlingen kan gå ut.     
    
Då inga fler frågor fanns att behandla tackade Sune för deltagandet och förklarades mötet 
avslutat. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Birgitta Johansson 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Sune Moberg  Björn Nordenhammar  Jonas Seleskog 
 


