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Styrelsen 2014
Ordf.  Sune Moberg
Sekr.  Birgitta Johansson
Kassör  Stig Höglund
Tävling  Kenneth Klarström
Utbildning Margareta Bjällvinger
Junior  Michael Sahlin
IT  Martin Lindén

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 9 styrelsemöten. Styrelsen har också haft 2 årsmöten och en ordf.-träff.

Vårmötet hölls på Hotell Gustaf fröding den 25 mars kl 17.00. Efter genomgång av resultat och verksam-
het för 2014, godkändes alla punkter och styrelsen fick förnyat förtroende. En genomgång av 4 proposi-
tioner och 2 motioner som skulle behandlas på Förbundsmötet. Tävlingsgreenfeen på 150 kronor skall 
kvarstå utan ändring. Värmlandsgreenfee ska gälla vid spel på samtliga golfklubbar i Värmland.

Höstmötet hölls på Idrottens Hus den 27 oktober. Där beslöts att hålla ett ERFA-möte den 7 febr 2015. 
Informerade att likviditeten är god och VGDF redovisar en vinst på 42 tkr.

Daniel Unger från Kils GK fick motta Golfjournalisternas pris. Margareta Bjällvinger fick motta SGF:s 
silvermärke.

Vidare beslutades att Juniorhäftet tas bort och en rekommendation till klubbarna: Fritt spel för alla junio-
rer i Värmländska klubbar t.o.m. det år man fyller 21 år. De klubbar som inte följer rekommendationen får 
inte låta sina juniorer spela fritt på andra banor.

Introduktionskort 10 per klubb kvarstår.

Under året ”kapades” vår hemsida och vi fick starta från grunden med ett nytt upplägg. Den är i det när-
maste klar och vi har blockat bort en hel del onödig information. 

Under året deltog VGDF på av SGF arangerade möten, både på utbildning, junior och tävlingssidan. På 
FM-mötet representerades Värmland av Sune Moberg och Tage Nordkvist. 
Styrelsen har under året arbetat med en positiv inställning och styrelsemötena har varit trevliga och 
givande. 
Styrelsen vill passa på att tacka alla funktionärer i Värmlands Golfklubbar för det ideella arbete som ut-
förts under året. Styrelsen tackar också alla som arbetat i kommittéer m.m. som finns inom VGDF.
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