PROTOKOLL nr 5  2016
Styrelsemöte 23 maj 2016
Närvarande:

Michael Sahlin, ordförande
Stig Höglund
Birgitta Johansson
Margareta Bjällvinger
Cecilia Rolandsson
Martin Lindén

§ 1.
Mötets öppnande
Micke hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Föregående protokoll
Protokoll nr 4 från den 5 april godkändes och lades till handlingarna efter genomgång.
Fått info om att lägerbidrag har ersatts av generellt bidrag. Martin har behörighet till GITtävling.
§ 3.
Ekonomisk rapport
Det ser bra ut enligt Stig. Alla klubbarna har betalat avgiften. Fakturerat ut till klubbarna och till
Visit Värmland för Golfguiden. Balans och Resultatrapport bifogas.
§ 4.
Rapport från kommittéer
Utbildning. Maggan informerade att TLR2 genomfördes med 19 deltagare.
15 mars hölls GITutbildning med 12 deltagare. Christina, Arvika och Ninni, Kil höll i utbildningen.
Prov för distriktsdomare, 10 deltagare den 23 april.
Junior. Cissi rapporterade om ett toppenläger med 30talet ungdomar i Kil i helgen. Eloge till Kils
GK för bra bemötande. 30talet golftjejer på kick off i Karlstad den 1 maj. 4 killar på pojkläger i
helgen i Katrineholm och 6 tjejer åker på läger till Vesterby GK i Linköping nästa helg. 50talet
juniorer och ledare åker buss till Bro Hof och följer söndagens spel på Nordea Masters.
Tävling. Klart med att Bryngfjorden tar över Skandia Tour Regional. DM spelas på Forshagadeje
GK, datum ej klart, troligtvis i augusti.

§ 5.
Tävlingsverksamheten under Kenneths time out
Frödinggolfen  administrationen diskuterades. Faktureringen sköter Stig. 50 kr/par faktureras
respektive klubb. Bestämdes att Maggan blir kontaktperson gentemot klubbarna och att hon tar
hand om prisutdelningen på finalen. Martin jobbar med registreringen i GIT.
Bestämdes att Martin ansvarar för DM. Micke är på plats på speldagen. Martin beställer priser.
Micke skriver till ordföranden och klubbar angående ansvarsområden för Maggan och Martin.
§6
Info från Förbundsmötet
Micke och Stig var på Förbundsmötet. Enda motionen var formulering i GDFstadgarna. Mötet
avlöpte som planerat.
§ 7.
Sammanfattning från Ordförandeträffen
Bra innehåll enligt feedback till Micke.
§ 8.
Övriga frågor
Golfguiden  Martin informerade. Intäkter resp. kostnader redovisas på nästa styrelsemöte.
Valberedning  informera valberedningen i god tid före höstmötet om aktuella om/nyval.
Verksamhetsplanerare  Ta fram en kravspecifikation för styrelsen till nästa möte
Utmärkelser i Värmland  förslag från Micke att fundera över.
§ 9.
Nästa styrelsemöte och avslut.
Nästa möte bestämdes till måndagen den 15 augusti kl. 18.00. Plats: Kils GK.
Micke tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.
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