PROTOKOLL nr 4-2017
Styrelsemöte  2017-04-25

Närvarande:

Michael Sahlin, ordförande
Stig Höglund, adjungerad
Birgitta Johansson
Martin Lindén
Louise Martinsson Hagstrand
Leif Nyström
Martin Jonsson
Mattias Thegel

§ 1.
Mötets öppnande
Micke hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2.
Föregående protokoll
Protokoll nr 3 från den 13 mars godkändes och lades till handlingarna efter genomgång.
§ 3.
Ekonomisk rapport
Stig redogjorde för ekonomin.  Medlemsavgifter har kommit in från alla klubbar utom en.  Allt
ser bra ut. Resultat- och balansrapport bifogas protokollet.
§ 4.
Uppdraget som kassör
Beslöts att tjänsten måste köpas då valberedningen inte lyckats finna en ersättare  för Stig.
Stig tillfrågades och tar sig an uppdraget i sitt företag ( innehar F-skattsedel och är moms reg.)
till en kostnad på 10 000 kr inkl. moms under perioden 1/1 - 31/12 2017. Om en ersättare hittas
så avbryts uppdraget.
§ 5.
Rapport från kommittéer /sektioner
Domare/regler. Leif informerade från genomförd TLR2 kurs för distriktsdomare.
2 nya aspiranter gör att det ser lite ljusare ut på domarsidan.  Viktigt att sprida  angående nya
handicapreglerna.

Idrott/Tävling.  Louise berättade att Order of merit programmet är spikat.
Jobbar vidare med sponsorsidan. Mattias kommer att åka ut och informera arrangerande
klubbar. Inbjudan skickas ut digitalt inom länet samt till Örebro och Dalsland. DM spelas på
Kils GK.  Ekebygolfen är under kontroll, start lördag den 6 maj på Sommarro GK.  Seriespel är
utskickat till klubbarna
Junior.  Martin berättade att han och Cissi har haft ett möte. Det blir 6 st. Skandia Tour
tävlingar och 1 Future klass.
§ 6.
Ersättning till domare
Leif informerade om gällande skatteregler för idrottsdomare.  (SKF 2012:22).
Bestämdes att domare skickar in krav på domararvode och reseersättning till VGDF som
därefter reglerar med klubben.
§ 7.
Funktionärsgolf
Micke har varit i kontakt med Gunnar Håkansson på SGF, Gunnar vill gärna komma på en
ordförandeträff i september för att få synpunkter på SGF:s verksamhet. Förslag att ha ett möte
under 2-3 timmar fram till lunch och  avsluta dagen med funktionärsgolf. Micke kollar med
Gunnar  om lämpligt datum mm.
§ 8.
Info från Förbundsmötet 22-23 april
Micke gav en kort info från Förbundsmötet.  Det kommer inte att tas ut någon avgift för
juniorer (prop. 1)  - i övrigt beslutades enligt förslag.  Det kommer att blir en GDF-träff i augusti.
§ 9.
Övriga frågor
Introduktionskort.  Hälften av klubbarna har hittills kommit in med namn och Golf-id på de
personer inom klubben som ska registreras.
Världshandicap från den 1 januari 2020.  De 8 bästa av de 20 senaste ronderna  räknas. Enligt
Leif blir det då extra viktigt att registrera så många golfronder som möjligt.
§ 10.
Nästa möte och avslut
Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 23 maj kl. 17.00.
Micke tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

…………………………….
Birgitta Johansson

………………………………….
Michael Sahlin

