
 
 PROTOKOLL nr 3-2016   
                      Styrelsemöte 
 2016-02-23 
 
 

 
Närvarande:  Michael Sahlin, ordförande 
  Birgitta Johansson, sekreterare 
  Stig Höglund 
  Margareta Bjällvinger 
  Martin Lindén 
  Cecilia Rolandsson 
 
Förhinder:  Kenneth Klarström 
 
 
 
§ 1.  Mötets öppnande  
Micke hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2.   Föregående protokoll   
Protokoll nr 2 från den 23 januari godkändes och lades till handlingarna efter genomgång.  
 
§ 3. Ekonomisk rapport  
Inga förändringar sedan förra mötet. 
   
§ 4.                   Rapport från kommittéer och bana 
Hemsida/IT. Martin informerade om att hemsidan har uppdaterats. Spel - och 
tävlingshandboken ligger under Kommitteér/Tävling. Arbetet med Värmlands Golfguide 
pågår. Utskick denna vecka till Ordförandegruppen och senast den 15 mars ska klubbarna 
komma in med material till ”sina sidor”.    
Junior. Cissi berättade att Golftjej har haft sin andra träff och Team Värmland har haft sin 
första. Kick off för tjejerna den 1 maj. Golfläger för alla grupper i Kil den 21-22 maj. 
Utbildning. Maggan ska ha domarträff med Pekka nu på torsdag. 70-talet deltagare var med 
på ERFA-träffen. Positivt enligt 10-talet svar som kommit in från deltagare. Styrelsen 
föreslog Maggan att lägga GL2 utbildningen i Kil i samband med planerat ungdomsläger  
den 21-22 maj. Maggan undersöker med Kil om detta är möjligt. Återkommer.   
 
Beslut: Inga privata företag bör få komma och föreläsa i fortsättningen på ERFA-träffar. 
SGF:s Verksamhetsseminarium den 16 mars på Hotell Gustaf Fröding. Micke, Martin och 
Cissi kommer att närvara från VGDF.  
 
§ 5. Enkät till klubbarna – sammanfattning av svaren  
Bra svarsfrekvens, 76 %. Nöjdhetsindex 46 %.  Det får vi jobba på för att förbättra.   
  
§ 6.                   Ansökan från Sommarro Junior om förlängning 
Beslutades tillstyrka övergång till tillsvidaremedlemskap M1 för Sommarro Junior GK enligt  
inkommen begäran. 
 

 



§ 7.    Info från Beredningsmötet i Stockholm 20-21 februari 
Stig lämnade information från mötet. Motioner och ev. propositioner kommer att finnas 
tillgängliga på SGF:s hemsida under ”Förbundsstyrelsen” den 1 mars.   
  
§ 8.     Fråga om lokala regler för spel från främre tee för H70 /alt. H75 
Reglerna finns i Spel och Tävlingshandboken, 8.1.3.1, sidan 100.   
 
§ 9.     Distriktsidrottsmöte den 5 april. Värmlands Idrottsförbund/SISU 
Micke kommer att deltaga på mötet.  
 
§ 10.                 Vårmötet 10 mars 
Föredragningslista samt Verksamhetsberättelser skickas ut som mail till Ordförandegruppen 
och golfklubbar tisdag den 24 februari. 
  
§ 11.                 Övriga frågor  
Inga ytterligare frågor fanns att behandla 
 
§ 12.                 Nästa styrelsemöte och avslut 
Datum för nästa möte meddelas senare. Micke tackade för deltagandet och förklarade mötet  
avslutat.  
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
…………………………  ……………………………… 
Birgitta Johansson  Michael Sahlin 
 


