
 
 PROTOKOLL nr 4   
                      Styrelsemöte 
 2015-07-25 
 
 

 
Närvarande:  Sune Moberg, ordförande 
  Birgitta Johansson, sekreterare 
  Stig Höglund 
  Margareta Bjällvinger 
  Micke Sahlin 
  Kenneth Klarström 
  Martin Lindén 
 
 
 
§ 1.  Mötets öppnande  
Sune hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2.   Föregående protokoll   
Protokoll från den 13 juli godkändes efter genomgång. Martin har sammanställt ett förslag  
till kriterier för att söka bidrag från VGDF. Bidraget ska gå att söka för särskilt angelägna  
insatser på klubbarna. Styrelsen tittar närmare på detta för att komma fram till ett beslut. 
Micke kommer att informera om Juniorkonsulentuppdrag 2 på höstmötet. Nyckeltal m.m.  
är på gång först nu.      
 
§ 3. Ekonomisk rapport    
Stig redovisade det ekonomiska läget enligt Balans- och Resultatrapport per dagens datum.  
Det kommer in ytterligare 25 000 kr från SGF till junior och det är några juniorer som inte har 
betalat träningsavgiften än. Budgeterat underskott på c:a 42 000 kr totalt, det blir troligtvis 
något bättre.        
 
§ 4. Rapportering från kommittéer + Erfa 
Tävling:  Kenneth berättade att DM upplevdes väldigt rörigt p.g.a. spel både handicap resp. 
scratch samtidigt. 80-talet startande totalt,  varav endast 7-8 st i hcp-klassen. DM parklassen 
spelades i Kil och övriga klasser på Karlstad GK. VGDF ska ha en representant på plats nästa 
år.  Ekebygolfen – finalen blir på Selma Spa i Sunne. Kenneth har godkänt  ett bidrag på 
3 500 kr för musikunderhållning. Diskussion ska föras snarast om ev. annat upplägg, t.ex.  
byta namn och spelplats för finalen nästa år (från Ekeby till Fröding). Statuter för Ekeby-
golfen ska läggas ut på vår hemsida så det är lätt att hitta. 
 
Junior:  Micke informerade om att Team Värmland spelat en 3-läns tävling på Billingen. 
Värmland, Västergötland  och Östergötland.  Väldigt positivt, även några tjejer var med.  
Mini campläger på Hammarö. Jättebra - 35 juniorer. Golftjej, drygt 30 tjejer.  
En positiv nyhet att NIU-gymnasiet kommit igång, 5 golfungdomar från Hammarö, Karlstad 
och Trollhättan. 2 tjejer och 1 kille har gått till final i Scandia Cup, Filippa Görlin, Arvika, 
Emelie Johansson, Sunne och Hugo Sundberg, Hammarö. Grattis !! I sept. har Team Future 
ett läger i Årjäng. En bra säsong enligt Micke, styrelsen instämmer.   
 

 



Utbildning:  Maggan berättade att det blir återträff den 10 oktober för de som gick 
ledarutbildningen i våras och förra året för Erfautbyte.  Bokat och klart för ERFA-träffen 
den 20 februari på Skoghalls Folkets Hus. Annika Lundström från 50/50 projektet har  
lovat till 90 % att hon kommer. Temaförslag: Kvinnan i fokus.  Försöker även att få  
Fanny Sunesson som föreläsare. 
 
Martin:   Martins redovisade föreslagna kriterier för att söka bidrag för att utveckla klubben. 
Martin skickar detta vidare till styrelsen för att ta fram ett underlag som kan redovisas på 
höstmötet.   
LOK-stödsansökan. Sista dag i dag den 25 aug. att söka för klubbarna avseende aktiviteter 
under perioden januari till sista juni. Martin undersöker med SGF om det ev. finns en 
”lathund” som kan underlätta för klubbarna. Mycket pengar att tjäna för klubbarna.  
 
5. Information från Ordförandeträffen på Lanna i Örebro 
Sune informerade helt kort från mötet. Små förändringar i Regler för golfspel. Spel- och 
tävlingshandboken revideras. Handicapsystemet, klubbhandicap. Pågår utredning angående 
ett gemensamt handicapsystem för hela Europa. Man tittar på upplägget i USA. Gamla GIT-
tävling stängs ner den 27 september. Därefter går det inte att registrera tävlingar i gamla GIT. 
Info ang. 50/50 projektet, 30 % ska vara kvinnor i styrelser. SGF ska tillsätta 7 st heltids-
konsulenter. Sune ger en utförligare redogörelse på Ordförandeträffen direkt efter vårt möte.  
 
6. Höstmötet – datum mm 
Torsdagen den 22 oktober kl. 18.00. Plats: Idrottens Hus, Karlstad.  
Budget för 2016: Stig vill ha in önskemål från samtliga kommittéer senast den 15 september.  
Verksamhetsplaner för 2016 för Styrelsen, Utbildning, Tävling, Junior och Bana skall vara 
Birgitta tillhanda senast den 22 september. 
   
7. Övrigt 
SGF anordnar ett Styrelseseminarium på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad den 29 september  
resp. 20 oktober. Seminariekvällen börjar med middag kl. 17.00 följt av konferens kl. 18.00-
21.00. Läs mer på Golf.se och anmälan görs senast 14 dagar före seminariet.  
 
Hur ser det ut på klubbarna angående utmärkelser – VGDF resp. SGF ?.  Ställa frågan på  
Ordförandeträffen.  
 
Valberedningen – Torgny Richardsson är sammankallande. Han ska ha ett möte med Claes  
Hugemark enligt info till Birgitta.  
  
 8.    Nästa styrelsemöte och avslut 
Inget nytt datum bestämdes.  Stig kallar till nästa möte när det blir aktuellt. Därefter tackade 
Sune för deltagandet och avslutade mötet. Samtliga i styrelsen deltar på efterföljande träff 
med ordförandena. 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
Birgitta Johansson  Sune Moberg 
    


