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Styrelsemöte  
2016-10-06 

 
 
Närvarande: Michael Sahlin, ordförande 

Birgitta Johansson, sekreterare 
Stig Höglund 
Cecilia Rolandsson 
Martin Lindén 

Förhinder: Margareta Bjällvinger 
Särskilt inbjudna: Louise Martinsson Hagstrand och Leif Nyström 
 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Micke hälsade samtliga välkomna till mötet. Louise och Leif gav en presentation av sina 
respektive bakgrunder.  Magnus Haglund var också inbjuden till mötet men fick förhinder. 
 
§ 2. Föregående protokoll 
Protokoll nr 7 från den 15 september godkändes och lades till handlingarna efter genomgång. 
 
§ 3. Rapport från kommittéer 
Idrottskommittén . Martin och Louise informerade bl.a om ett utkast till tävlingsverksamhet för 
2017,  Order of merit mm.  Anteckningarna bifogas protokollet.  
Junior.   Cissi informerade om finalspelet i Arvika den 18 september, 45 juniorer och en väldigt 
bra dag. C:a 80-talet olika juniorer har spelat på Skandia Tour under  året. En utvärdering av 
säsongen pågår där även klubbarna har inbjudits för feedback .  En bra kväll som gav tips för 
planeringen 2017.  
Domare/regler.  Leif informerade att det pågår en stor regelrevision och att det blir ett nytt 
handicapsystem som ev. kan vara klart till 2020. Det är brist på domare i Värmland. Det har 
varit färre anmälningar till anordnade domarutbildningar.  Ordförandeträffen i våras gav 
positiv respons så flera klubbar hörde av sig till Pekka och Leif.  Leif vill få några minuter för 
frågor om regler/hcp på höstmötet. 
  
§ 4. Höstmötet 
Val till styrelsen.  Problem att få fram förslag och inte klart än med alla namn.   
Golfguiden  - Martin informerade om kontakter med Visit Värmland. Ett Interregprojekt som 
avser samarbete över gränsen. Presenteras på Höstmötet. 
Verksamhetsutvecklare.   Micke lämnade redogjorde och att uppdraget för 2017 kommer att 
annonseras på hemsidan för 2017 genom annons på hemsidan vid klartecken från Höstmötet. 



Utmärkelser - policy.  Redovisas på höstmötet enligt framtaget förslag. 
Värmlandsgreenfee.  g om oförändrad rabatt på 70 kr resp. 35 kr för junior. 
Tävlingsgreenfee.  Förslag om oförändrat 150 kr i tävlingsgreenfee. 
Introduktionskort.  Förslag om oförändrat 10 st/klubb. Nytt för 2017: registrering 
av Golf-Id för de personer som tilldelas frispel. Innebär att det inte kommer 
att tas fram några kort. Respektive klubb kommer in med Golf-Id för de personer 
som berörs till VGDF för registrering. 
 
§ 5. Budget 
Stig presenterade förslag till Resultatbudget för 2017.  Lite annorlunda och svårt enligt  
Stig eftersom den till vissa delar beror på vad som beslutas på Höstmötet.  
Medlemsintäkter baseras på 11 300 medlemmar -  en minskning mot tidigare delvis  
beroende på att ingen avgift tas ut upp till 12 års ålder. Hyreskontraktet är uppsagt  
muntligt men gäller för hela året.  Preliminärt ett minusresultat på 40 000 kr att  
presentera för Höstmötet.  För innevarande år redovisade Stig händelser som skett efter 
det senaste styrelsemötet enligt bif. resultatrapport.  Slutresultatet är svårt att bedöma 
i nuläget, både intäkter och kostnader återstår.  
 
§ 6. Övriga frågor 
Handigolf möte i Örebro nästa vecka och med representation från Värmland. 
ERFA-träff med Klubbrådgivarna på Hotell Gustaf Fröding på måndag enligt kallelse från 
Stefan Janson. Stig, Martin och Birgitta är anmälda. 
 
§ 7. Nästa möte och avslut 
Bestämdes att vi tar ett möte den 18 oktober kl. 17.00 (före Höstmötet).  
Micke tackade för deltagande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet: Justeras: 
 
 
………………………. ……………………….. 
Birgitta Johansson Michael Sahlin 
 
 


