PROTOKOLL nr 2 - 2016
Styrelsemöte
2016-01-25

Närvarande:

Samt adjungerad:

Michael Sahlin, ordförande
Birgitta Johansson, sekreterare
Stig Höglund
Margareta Bjällvinger
Kenneth Klarström
Martin Lindén
Cecilia Rolandsson
Cermit Bäcklund

§ 1.
Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
§ 2.
Föregående protokoll
Protokoll nr 6 och 7 från december 2015 godkändes och lades till handlingarna efter
genomgång.
§ 3.
Ekonomisk rapport
Stig informerade att han lämnar 2015 års räkenskaper till revisorn för kontroll. Det blir ett
minusresultatet för 2015 på 9 862 kr i enlighet med bifogad Balans- och Resultaträkning.
För innevarande år uppgår kostnaderna hittills till c:a 14 000 kr. Nytt för i år: juniorsidan
får 3 kostnadsställen vilket gör det lättare att härleda intäkter och kostnader till respektive
grupp. Faktura till klubbarna på medlemsavgifter skickas ut i februari.
§ 4.
Rapport från kommittéer och bana
Banan. Cermit lämnade information om att ForshagaDeje GK och Hammarö GK är
underrättade om att de får nya slopetabeller i februari och om/när dessa godkänts av klubben
ska resultatet till SGF för registrering. Blir klart innan säsongstart. Banans längd är det som
har störst avgörande för slopevärdet enligt Cermit. Under 2016 är banorna Saxå, Sommarro
och Kristinehamn aktuella för besök och sloping. Cermit har under 2015 besökt Växjö GK
där Bobban visade runt. Ett besök att rekommendera för intresserade klubbar enligt Cermit.
Tävling. Kenneth informerade att alla tävlingar är spikade och utsänt till alla klubbar.
Arbetet med Frödinggolfen fortsätter. Prisbordet diskuterades inför nytt besök. Ta upp frågan
om seriespel på ERFA-träffen - finns det intresse ute på klubbarna och i så fall vilka klubbar
ställer upp med bana ?
Utbildning. Maggan informerade att TLR 1 (30-31 januari) fick ställas in p.g.a för få
anmälningar. De som anmält sig kan ev. gå med i TLR 2 den 19-20 mars. Golfens ledarutbildning är bestämt till den 13 februari. Utbildning i GIT tävling kommer att genomföras

på kvällstid. Utbildare blir Christina (Arvika GK) och Ninni (Kil GK) Plats: Idrottens hus
tisdagen den 15 mars kl. 17.30-21.00 c:a. ERFA-program är utskickat - sista anmälningsdag
den 10 februari.
Junior. Cissi informerade om att de har startat upp och planerar verksamheten. Team
Värmland och Golftjej träffades under gårdagen. Det blir ett läger på Kils GK den
21-22 maj. Junioransvariga blir inbjudna till ERFA-träffen. Anna Dahlberg Söderberg,
Karlstad GK, blir ny tränare för Golftjej.
§ 5.
Info angående NWT-golfen
Det blir inget med NWT golfen, tillräckligt många klubbar var inte intresserade. Micke
och Martin redogjorde för ett nytt förslag, en ny, utvecklad version av ”Tävlingskalendern”.
Formatet kommer att vara A5, där varje klubb har två sidor till sitt förfogade. Tänkt att detta
ska bli en ”Värmländsk Golfguide”. Förslaget har skickats ut till alla golfklubbar i distriktet
och Micke och Martin jobbar vidare.
§ 6.
Organisationsschema
Micke gav en kort redogörelse kring sina tankar kring förslaget.
§ 7.
ERFA-träffen – avstämning
Allt är under kontroll enligt Maggan.
§ 8.
SGF:s sammanställning av enkätsvar från distriktets klubbar
Kort genomgång av enkäten. Enligt Micke har en enkät med utförligare frågor gått ut till
alla klubbar i Värmland med frågor som berör VGDF.
§ 9.
Övriga frågor
Det har kommit in förslag på en person som revisorssuppleant. Tas upp på Vårmötet.
GDF.s stadgar - komplettera med en punkt avseende särskilt erkännande, tas upp på
Vårmötet.
§ 10.
Nästa styrelsemöte och avslut
Nästa möte bestämdes till tisdagen den 23 februari kl. 17.00. Plats: Idrottens Hus.
Micke tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

………………………
Birgitta Johansson

……………………
Michael Sahlin

