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  Birgitta Johansson, sekreterare 
  Stig Höglund 
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  Martin Lindén 
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§ 1.  Mötets öppnande  
Michael Sahlin hälsade Cissi och övriga styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Cissi presenterade sig själv och redogjorde kring satsningen Golftjej. 
 
§ 2.   Föregående protokoll   
Protokoll nr 5 från den 20 okt. och protokoll nr 1-2016 från konstituerande mötet den 22 okt. 
godkändes och lades till handlingarna efter genomgång. 
 
§ 3. Ekonomisk rapport 
C:a 8 500 kr ska komma in avseende juniorsidan. Årets resultat blir därmed +/- 0 kr.     
 
§ 4.                   Rapport från kommittéer 
Utbildning: Vårens kurser är fastställda. Tävlingsledning TLR 1 den 30-31 januari, TLR 2 
den 19-20 mars. DD-prov den 23 april och ledarutbildning 2 – fördjupning den 21-22 maj. 
Golfens ledarutbildning 1 – praktik blir troligtvis i april, diskussion förs med Birger. 30-35 
personer har lämnat intresseanmälan för utbildning i GIT –Tävling. Diskussioner angående 
upplägg, tidpunkt mm pågår. Inbjudan till ERFA-träffen den 20 februari går ut till veckan  
(8 dec). Detaljerat program skickas ut omkr.1 februari. Ansökan SDF bidrag till SISU skickat 
den 18 nov. Nytt för i år. Framöver görs rapportering via IdrottOnLine.  
Junior: Planerar och gör en gemensam VP. Gruppindelningar m.m. och läger. C:a 60 dagars 
aktiviteter under 2015 och i snitt 60-talet deltagare. Oklart hur många klubbar som kommer 
att erbjuda fritt spel för juniorer under 2016. 
Tävling: Datum för 2016 års tävlingsverksamhet är i stort klart utom vad gäller en deltävling i 
Skandia Tour Distrikt (11:e eller 12:e juni) samt datum för DM Singel/lag ännu inte bestämt.   
Frödinggolfen (Tidigare Ekebygolfen) kommer utöver äkta makar/sambo att utökas med en 
mix-klass. Statuter/tävlingsregler bör finnas lätt tillgängliga under egen flik på vår hemsida 
enligt önskemål. Tävlingsförteckning bifogas protokollet och läggs även ut på hemsidan.  
Förslag kommer angående seriespel för klubblag.  
 
§ 5. Förlängning av medlemskap i SGF för Forshagadeje GK  
Beslutades tillstyrka övergång till tillsvidaremedlemskap M1 för Forshagadeje GK enligt  
inkommen begäran. 
 

 



§ 6.                   Info angående NWT-golfen 
En golfsatsning i Värmland  2016 tillsammans med NWT.  
Sammanfattning/syfte: hjälpa till att väcka golfare i Värmland samt att få nya medlemmar till 
klubbarna. Även att göra reklam för en Golfens Dag med prova på aktiviteter samt tävling  på 
klubbarna. Förslaget presenterade av Linda Sedin (NWT) på VGF:s  höstmöte i november och 
mottogs mycket positivt av deltagarna. 5 klubbar anmälde direkt sitt intresse. Anteckningar   
över vad som diskuterades vid ett senare möte med Linda  (NWT) och Micke och Martin 
(VGF) bifogas protokollet. Minst 10 klubbar behövs för att det ska vara aktuellt att genomföra 
golfsatsningen. Arbetet fortsätter och under förutsättning att 10 klubbar vill vara med kommer 
respektive klubbars representanter att kallas till möte och vidare planering.  
 
§ 7.                   Info från SGF-mötet i Stockholm  
Micke informerade från SGF-mötet. Christer Bergfors blir kvar som ordförande 2016 – sista 
året. Mandatperiod på 6-8 år. Regelboken 2016-2019 finns att beställa. Generella regler in i 
lokala regler. Åldersklasser jämna 10-tal beslutades. Klubbhandicap tas bort = hcp. 54 gäller. 
Nytt utbildningsmaterial kommer för Grönt kort-utbildningen. Klubbrådgivarna – 6 st anställs 
av SGF redan nu varav 3 - 4 externt. Förslag av Micke att Lag SM ska anordnas för 15 år och 
yngre.     
 
§ 8.                   Info från SDF-konferensen i Arvika 
Stig och Kenneth informerade från konferensen    
 
§ 9.     Info från ”Golf och Turismutveckling i region Värmland”   
Stig lämnade information från mötet. Nytt möte i januari 
  
§ 10.     Övrigt   
- Värmlands Golfförbund bildades den 15 maj 1975, alltså 40 år 2015. 
- Micke har för avsikt att genomföra en marknadsundersökning hos klubbarna där de får 
värdera GDF:s roll genom att ge ”nöjdhetspoäng”. Externt företag anlitas för uppdraget. 
- Introduktionskort för 2016, 10 st. per klubb enligt beslut på höstmötet. Om det är tekniskt 
möjligt bör innehavarna registreras i GIT (som med SGF:s Introduktionskort) för att 
underlätta hanteringen. 
- Beredningsmötet inför SGF:s Förbundsmöte blir den 20-21 februari. Kolliderar med  
ERFA-mötet. Stig åker på beredningsmötet och Micke är med på ERFA-mötet. 
  
§ 11.     Datum för Vårmöte  
Datum för Vårmötet bestämdes till den 10 mars 2016.  
Verksamhetsberättelser skall lämnas senast den 10 februari. 
 
§ 12.    Nästa styrelsemöte och avslut 
Nästa möte den 30 december. Micke tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat  
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
……………………………. …………………………….. 
Birgitta Johansson  Michael Sahlin 


