
 
    
 
 
 
 

 
 
 
PROTOKOLL 
fört vid  Värmlands golfdistriktsförbunds Höstmöte 2015 
 
Tid: Torsdagen den 22 oktober 2015 
Plats:  Idrottens Hus, Karlstad 
 
Närvarande:  Sune Moberg  VGDF 
 Stig Höglund  VGDF 
 Margareta Bjällvinger VGDF 
 Michael Sahlin VGDF 
 Kenneth Klarström VGDF 
 Birgitta Johansson VGDF 
 Martin Lindén VGDF 
 Tomas Liljestrand Arvika GK 
 Per Åke Grunnan Billeruds GK 
 Jörgen Carlsson Billeruds GK 
 Claes Kemwall Bryngfjorden GK 
 Gun Ohlsson  ForshagaDeje GK 
 Björn Nordenhammar Hammarö GK 

Peter Svensson Hammarö GK 
Håkan Wahlén Karlstad GK 

 A-K Jurefalk  Karlstad GK 
 Leif Jurefalk  Karlstads GK 
 Hans Karlsson  Kristinehamns GK 
 Nicklas Frykholm Kristinehamns GK 
 Joakim Kristoffersson Lundsbergs GK  

Lars Norlander Sommarro GK 
 Bernt Nordin  Sommarro GK 
 Torsten Norén  Sunne GK 
 Kenth Ström  Årjängs GK 

Örjan Gustavsson Årjängs GK   
Gunnar Håkansson SGF  

 
Sune Moberg hälsade samtliga välkomna.  Linda Sedin från NWT var inbjuden för att berätta 
om ett planerat projekt som är riktat specifikt mot golfen i Värmland. Upplägget är att ge ut 
en Golftidning – Golfa i Värmland, 16 banor och att starta en ny golftävling på alla klubbar. 
Linda delade ut information angående förslaget och berättade att NWT koncernen omfattar  
10 tidningar med totalt 245 000 läsare. Idén som presenterades är att NWT skapar en tidning 
som lyfter golfen i Värmland. Varje klubb får 2 redaktionella sidor där man skriver om sin 
bana. Text och bilder sköter klubbarna. NWT redigerar, trycker och distribuerar. Tidningen, 
med arbetsnamnet Golfa i Värmland ibladas i alla NWT:s 10 tidningar våren 2016. Dessutom 

 



får varje golfbana en helsida i sin lokala tidning för att marknadsföra tävlingen och locka 
spelare att anmäla sig. Mötet ställde sig mycket positiva till förslaget och önskade gå vidare. 
Linda Sedin blir projektledare och en arbetsgrupp om 5 klubbar bildas. Arvika,  Billerud , 
Karlstad/Leif Jurefalk,  Kristinehamn/ Nicklas Frykholm och Årjäng/Örjan Gustavsson.  
Martin Lindén och Kenneth Klarström representerar VGDF.   
 
Därefter gavs ordet till Gunnar Håkansson som pratade om SGF:s Verksamhetsinriktning 
2017-2018, Dialog om prioriteringar i planarbetet. Materialet hade översänts till anmälda 
deltagare. Gunnar berättade att beslut tas till våren av distriktsklubbarna. SGF säljer Golfens 
Hus, det kommer att frigöra pengar för en utvecklad satsning på ett starkare Golfsverige. 
Verksamhetsstart våren 2016. Fortsatt kunskapsutveckling och bättre kommunikation. En ny 
funktion med regional klubbrådgivning, tjänster stationerade runt om i Sverige. Rådgivning 
till den enskilda klubben - utifrån behov och efterfrågan. Utvecklingsarbete ska bedrivas för 
grupper av klubbar.  En ökning med c:a 2 500 medlemmar enligt senaste mätningen , största 
ökningen på 12 år.  Golfäventyret – bra för barn. Golfguiden kommer ut 2016 oklart hur det 
blir därefter.  
Därefter var det dags för att öppna Höstmötet.  
 
1.  Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den av 
FS upprättande röstlängden.  
Godkändes och lades till handlingarna 
 
2.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Kallelse samt dagordning gick ut som e-post den 16 september till samtliga klubbar och 
klubbordföranden. Övriga handlingar gick ut innan mötet.  Mötet ansågs vara utlyst i rätt tid.  
 
3.    Dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 
4.    Val av ordförande och sekreterare 
Till ordförande och sekreterare för mötet valdes sittande Sune Moberg och Birgitta 
Johansson. 
 
5.    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall  
justera mötesprotokollet 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Håkan Wahlén, Karlstads GK och  
Claes Kemwall, Bryngfjordens GK.  
 
6.    Fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för kommande  
verksamhets- och räkenskapsår. 
Sune Moberg redovisade styrelsens förslag om oförändrade årsavgifter för 2016, 18 kr/ medl. 
Verksamhetsplaner.  Banan: ForshagaDeje GK och Hammarö GK har inte fått slutintyg från 
slopen. Birgitta hör med Cermit. Inte bra att det tar så lång tid. Tävling: Kenneth informerade 
om ändring av Ekebygolfen, bl.a. ändras till Frödinggolfen och finalspel i Karlstad. DM blev 
inte bra med scratch/handicap i samma tävling. Leif Franzén, Arvika GK vann SM i H 75.   
Utbildning: ERFA träff den 20 februari, Skoghalls Folkets Hus. Tema: Kvinnan i fokus.TLR1 
(30-31 jan) och TLR2  (19-20 mars). Ledarutbildning 21-22 maj leds av 2 st PGA utbildare 
från SGF. Utbildning i GIT -Tävling kom fram som ett önskemål. Maggan kollar upp intresset 
hos alla klubbar. Junior. Ytterst preliminär planering än så länge.  



Budget.  Stig redogjorde helt kort för innevarande år som beräknas gå +/- 0. 180 000 kr på 
kontot.  Förslag till resultatbudget 2016 enligt bilaga. Intäkter totalt 459 000 kr - kostnader  
på totalt 505 000 kr. Resultat – 46 000 kr.  Årsavgifter, verksamhetsplaner och budget för 
kommande räkenskapsår godkändes och lades till handlingarna.    
 
7.    Fastställande av antalet ledamöter i GDF-styrelsen. 
Beslutades att styrelsen skall bestå av 7 personer (oförändrat). 
 
8.   Val av VGDF:s styrelse för 2016 
 

a) Ordförande för en tid av ett år.  
Sune Moberg hade avsagt sig för omval. 
Höstmötet beslutade enligt valberedningens förslag: nyval av Michael Sahlin till 
ordförande för en tid av ett år.  

      b)   Halva antalet övriga ledamöter (3 st) för en tid av två år  
            Beslutades enligt valberedningens förslag: omval av Birgitta Johansson, Kenneth      
            Klarström och Martin Lindén för en tid av två år.  
            samt fyllnadsval enligt valberedningens förslag: nyval av Cecilia Rolandsson för en    
            tid av ett år.             
      c)   En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år 

      Göran Boström hade avsagt sig för omval. 
            Beslutades enligt valberedningens förslag: nyval av David  Bäcker, revisor      
            Förslag saknades till revisorssuppleant. Får anstå till vårmötet 

d) Till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år: valdes en person från Billeruds 
GK (sammankallande) och Claes Kemwall, Bryngfjorden samt en person i styrelsen.  
Vem Billerud utser bör meddelas styrelsen innan årets slut.    

              
9.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende     
      distriktets verksamhet. 
Styrelsens förslag/rekommendation: Fritt spel för juniorer upp till 18 år under helgfria 
vardagar. Gäller juniorer som är medlem i en värmländsk klubb. Mötet kunde inte enas  
kring beslut. Styrelsens förhoppning är att man försöker hålla rekommendationen. 
Inga motioner från klubbarna fanns att behandla. 
 
10.  Övriga frågor 
Värmlandsgreenfee. Beslutades att Värmlandsgreenfee ska vara kvar för medlemmar i 
Värmlandsklubbar. Reducering med 70 kr/35 kr för senior resp. junior alla dagar.  
Introduktionskort.  Ingen ändring. Beslutades att varje klubb erhåller 10 st kort. 
Tävlingsavgift.  Ingen ändring. Beslutades om oförändrad tävlingsavgift på 150 kr. 
 
11.  Mötet avslutas. 
Då inga ytterligare frågor fanns att behandla tackade Sune för deltagandet och förklarade 
mötet avslutat. Slutligen avtackades Sune med VGDF:s Standar och presentkort.  
 
Vid protokollet: 
 
Birgitta Johansson 
  
Justeras:      Sune Moberg    Håkan Wahlén Claes Kemwall 


