
  
 
PROTOKOLL  
fört vid Värmlands Golfdistriktsförbunds Höstmöte  
 
Tid: Tisdagen den 18 oktober 2016 
Plats: Idrottens Hus, Karlstad 
 
Närvarande: Torgny Richardson Arvika GK 

Christina N Karlsson Arvika GK 
Per Åke Grunnan Billeruds GK 
Mikael Nilsson Bryngfjordens GK 
Birgitta Höijer Bryngfjordens GK 
Claes Kemvall Bryngfjordens GK (Valberedning) 
Björn Nordenhammar Hammarö GK 
Peter Skytte Karlstads GK 
Tage Nordkvist Kils GK 
Hans Karlsson Kristinehamns GK 
Nicklas Frykholm Kristinehamns GK 
Joakim Kristoffersson Lundsbergs GK 
Thomas Hertzberg Sunne GK 
Claes Hagberg Sommarro GK 
Örjan Gustavsson Årjängs GK 
Anna Jönsson Årjängs GK 
Michael Sahlin Billerud/VGDF 
Stig Höglund Karlstad/VGDF 
Maggan Bjällvinger Hammarö/VGDF 
Cecilia Rolandsson Karlstad/VGDF 
Birgitta Johansson Arvika/VGDF  
Leif Nyström Domare/Regler 

 
Michael Sahlin hälsade samtliga välkomna  och överlämnade ordet till Rune 
Andersson från SGF Banvärdering Region 3, där Värmland ingår tillsammans 
med  Örebro, Västmanland och Södermanland. Rune informerade lite kort om 
verksamheten och att Cermit Bäckström ingår från Värmland. Det finns behov 

 
 
 



av nyrekryteringar och Rune efterlyste  några personer inom våra klubbar som 
är intresserade av att vara med i  banvärderingsgruppen. Det kommer att 
anordnas en 2-dagars kurs under våren.  Den som är intresserad ombeds höra 
av sig till Rune, se VGDF:s hemsida/kontaktpersoner.  Rune kommer att skicka 
ut Planering för banvärdering och den kommer att läggas ut på VGDF:s 
hemsida. Micke tackade Rune för informationen och därefter var det dags att 
öppna Höstmötet. 
 
 
1. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på 
grundval av den av  FS upprättade röstlängden. 
Godkändes  och lades till handlingarna.  
 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt  
Kallelse gick ut som e-post den 4 september till samtliga klubbar och 
ordförande  
Dagordning och övriga handlingar gick ut den 4 oktober. Mötet ansågs vara 
utlyst i rätt tid. 
 
3. Dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes 
 
4. Val av ordförande och sekreterare 
Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Tage Nordkvist (ordförande) 
och Birgitta Johansson (sekreterare). 
 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte 
ordförande skall justera protokollet 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Torgny Richardson, Arvika GK 
och Mikael Nilsson, Bryngsfjordens GK. 

 
6. Fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för 
kommande verksamhets- och räkenskapsår 
Stig Höglund presenterade förslag enligt bifogad Resultatbudget för 2017. 
Årsavgiften föreslås oförändrad, 18 kr/medlem över 12 år. Intäkter 459 tkr och 
kostnader 499 tkr, ger ett resultat på minus 40 tkr. Micke Sahlin redogjorde för  
p. Erfa, kansli och VU. Tanken är att få någon som utvecklar verksamheten och 
avlastar styrelsen. Kommer vid godkännande av budgetförslag att läggas ut på 
hemsidan för att få en person som är intresserad att söka som Verksamhets- 
utvecklare. Tage undrade om det finns kapacitet inom någon klubb att ta på sig 
uppgiften. Det är svårt att få ideella krafter.  Hyresavtalet på Idrottens Hus är 
uppsagt men går ut först september 2018, en kostnad på 42 000 kr/år.  

 
 
 



Enligt tidigare beslut är det inte planerat för en Erfaträff 2017. Nu föreslås att 
det anordnas en funktionärsgolf där engagerade inom klubbarna träffas och 
spelar golf samt har ett mer informellt och givande utbyte.  Fr o m 2017 bildas 
det en Idrottssektion inom VGDF där även seniorer och domare/regler ingår. 
Årsavgifter verksamhetsplaner och budget för 2017 godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
7. Fastställande av antalet ledamöter i GDF-styrelsen 
Ingen ändring: styrelsen ska bestå av ordförande och 4-8 övriga ledamöter.  
 
8. Val av VGDF:s styrelse för 2017 
 

a) Ordförande för en tid av ett år 
Beslutades enligt valberedningens förslag omval av Michael Sahlin 

  
      b) Halva antalet övriga ledamöter (3 st) för en tid av två år samt 
fyllnads-  
           val av en ledamot för en tid av ett år 
Stig Höglund, Maggan Bjällvinger, Cecilia Rolandsson och Kenneth Klarström 
har avböjt omval. Beslutades enligt valberedningen förslag om nyval av Leif 
Nyström och Louise Hagstrand för en tid av två år.  Varken valberedningen eller 
styrelsen har lyckats få fram en ersättare för återstående två ledamöter. 
Styrelsen står därför utan kassör efter årsskiftet.  Mötet hade inte heller något 
förslag.  Tages  förslag blev att uppdra till styrelsen för VGDF att få förslag på 
ersättare,  samt att alla klubbordföranden skickar ut frågan till alla sina 
medlemmar att ta fram en person till att väljas på Vårmötet.  Stig lovade ta 
hand om bokslutet för 2016 och även bokföringen för 2017 fram till Vårmötet.  
 
     c)   En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år 
Beslutades enligt valberedningens förslag, omval av Daniel Bäcker (revisor) och 
Pontus  Ericsson (revisorssuppleant) för en tid av ett år.  
 
    d) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall 
          vara sammankallande 
valdes Claes Kemvall, Bryngfjordens GK (sammankallande) och en person från 
ForshagaDeje GK. Vem denna person blir bör meddelas VGDF före årets slut.  
 
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
avseende distriktets verksamhet 

- Verksamhetsutvecklare 
godkändes - se punkt 6 ovan 

- Utmärkelser - policy 

 
 
 



Godkändes enligt framlagt förslag. Kommer att läggas ut på hemsidan. 
- Värmlands Golfguide 

Micke Sahlin redogjorde för vad som hänt hittills och att kontakter tagits med 
Andreas Norum på Visit Värmland.  Endast information i nuläget - inget beslut 
fattades. Material skickas ut till klubbarna. Enligt feedback är man positiv 
under förutsättning att den ges ut endast i digital version.  Den manuella 
golfguiden upplevdes av vissa som för stor och klumpig.  

-  Golfens dag 20 maj 2017 
Bestämdes att höra med NWT om det finns intresse därifrån. Åtminstone  
tre klubbar sa sig vara intresserade. 

- Inga motioner från klubbarna fanns att behandla. 
 
10. Övriga frågor  
             Värmlandsgreenfee  / Introduktionskort / Tävlingsgreenfee 
 

● Värmlandsgreenfee 
Styrelsens förslag är att samma som tidigare ska gälla för nästa år. För 2016 
finns beslut  om reducering med  70 kr  för senior och 35 kr för junior alla dagar 
för medlemmar i Värmlandsklubbar samt en rekommendation  från VGDF om 
fritt spel för för juniorer  under helgfria vardagar tom den dag man fyller 18 år. 
Gäller juniorer som är medlem i en värmländsk klubb.  Det är oklart hur många 
klubbar som har erbjudit fritt spel för juniorer och i hur stor omfattning det har 
utnyttjats.  
Enligt mötesdeltagarna är det för mycket rabatter -  och ska reduceringen gälla  
för  “fullvärdiga” medlemmar eller även de som betalar en relativt låg årsavgift. 
Bestämdes att avvakta beslut till Vårmötet.  Skrivelse ut till alla klubbar och att 
samtliga kommer in med sin uppfattning för att det ska tas beslut på vårmötet. 
Frågan om Golfhäftet diskuterades också.  Hammarö GK har valt att gå ur inför 
nästa år.  Fråga uppkom hur många klubbar som kan tänka  sig att gå ur och 
vad det kan få för följder.  (senast sista september ska man anmäla ev. utträde 
till Golfhäftet). Denna fråga  tas också med i utskicket till klubbarna. 

● Introduktionskort  
Beslutades om 10 st per klubb som tidigare år.  Utnyttjas vid max 3 olika 
tillfällen. 
Klubbarna skickar in Golf-ID till VGDF för registrering. Inga kort tas fram. 

● Tävlingsgreenfee 
Beslutades om tävlingsgreenfee 150 kr som tidigare år. 
 
Därefter gavs ordet till Leif Nyström som undrade vad man vill ha ut av 
sektionen 
när det gäller utbildningar. Det är jättestor brist på domare för närvarande och 
Leif vill att alla hör efter inom sina respektive klubbar för att få fram de som vill 

 
 
 



gå utbildning. Det krävs både domare och tävlingsledare m.m.  Utbildning i 
handicapregler har efterfrågats - Pekka kommer att hålla i den. Tävlingsledar- 
utbildning i tre steg.  Ett nytt Världshandicap kommer att införas ca 2018-2019, 
bygger på USA-modellen.  Leifs uppmaning:  Skicka folk på utbildning ! 
 
Extra Förbundsmöte den 25 november 
Beslutades att styrelsen väljer vilka personer som deltar på mötet. 
 
11. Mötet avslutas  
Micke tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat. Slutligen 
avtackades Stig, Maggan och Cissi för sina insatser inom Värmlands 
Golfförbund.  
 
 
 
 
Vid protokollet: Justeras: 
 
……………………………. ………………………….. 
Birgitta Johansson Tage Nordkvist 
 
 
 
…………………………… …………………………… 
Torgny Richardson Mikael Nilsson 

 
 
 


