
 

 
PROTOKOLL   
fört vid Värmlands Golfdistriktsförbunds Höstmöte  

 
 
Tid: söndagen den 22 oktober 2017 
Plats: Sommarro GK, Karlstad 
 
Närvarande: Birgitta Höjer Bryngfjordens GK 

Claes Kemvall Bryngfjordens GK, Valberedning 
Fredrik Karlsson Eda GK 
Berit Hassel ForshagaDeje GK 
Håkan Olsson ForshagaDeje GK 
Jörgen Lindahl Hammarö GK 
Martin Zetterfeldt Edin Hammarö GK 
Håkan Wahlén Karlstad GK 
Sofia Strindholm Karlstads GK 
Tage Nordkvist Kils GK 
Nicklas Frykholm Kristinehamns GK 
Joakim Kristoffersson Lundsbergs GK 
Monica Bailey Saxå GK 
Lars Ivarsson Torsby GK 
Örjan Gustavsson Årjängs GK 
Michael Sahlin VGDF, Billerud 
Martin Lindén VGDF, Sommarro GK
Louise Martinsson Hagstrand VGDF, Karlstad 
Leif Nyström VGDF, Bryngfjordens GK  

  Birgitta Johansson VGDF, Arvika GK  
Torsten Norén VGDF, Sunne  
Stig Höglund Kassör 
 

Ordförande Micke Sahlin hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 
 

 



 

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 17 september till samtliga klubbar och klubb- 
ordförande. Dagordning och övriga handlingar gick ut den 4 oktober. Har även 
legat ute på hemsidan. 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 Claes Kemvall, Bryngfjordens GK 
och Håkan Wahlén, Karlstads GK. 

 
6. Fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för 
kommande verksamhets- och räkenskapsår 
 
Förslag till budget för 2018 presenterades enligt bifogad Resultatbudget. 
Årsavgiften föreslås oförändrad, 18 kr/medlem över 12 år. Intäkter 410 tkr och 
kostnader 453 tkr, ger ett resultat på minus 43 tkr. Micke Sahlin förklarade det 
budgeterade underskottet med att det ska finnas en buffert på 100  tkr och att 
kassabehållningen medger att kostnader för  ERFA-träff och ersättning vid 
domaruppdrag har lagts in i budgeten samt  Idrottslyftet (20 tkr).  Beslutades 
fastställa styrelsens budgetförslag och verksamhetsplaner för 2018. 
 
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 nyval  av 
en ledamot för en tid av ett år 
Beslutades enligt valberedningen förslag:  omval av Martin Lindén, Mattias 
Thegel och Martin Jonsson för en tid av två år samt nyval av Kerstin Björklund för 
en tid av ett år. Dessutom nyval av  Gun Ohlsson som suppleant för en tid av ett 
år.  
Det har inte gått att finna en person som är villig att ta över som kassör.  Stig 
Höglund har skött bokföringen mot ersättning under innevarande år och han 
fortsätter uppdraget under 2018.    
 
c)   En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år 
Beslutades enligt valberedningens förslag, omval av David 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 Gun Ohlsson, ForshagaDeje GK (sammankallande) och Jörgen Lindahl,  
Hammarö GK.  
 
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
avseende distriktets verksamhet 
Inga förslag och inga motioner fanns att behandla. 
 
10. Övriga frågor  
             Värmlandsgreenfee  / Introduktionskort / Tävlingsgreenfee m.m. 
 

● Värmlandsgreenfee 
Beslutades enlig förslag om fortsatt reducering med 70 kr för senior och 35 kr 
för junior. Det är upp till respektive klubb att bestämma om reduceringen ska 
gälla alla dagar.  Vissa klubbar har helt fritt spel för juniorer och det kommer att  
gälla även 2018. 
 

● Introduktionskort  
Beslutades om 10 st per klubb som tidigare år.  Utnyttjas vid max 3 olika tillfällen. 
Besök ska föranmälas - i annat fall betalas full greenfee. Viktigt att respektive 
hemmaklubb  ger denna information till berörda personer.  Klubbarna skickar in 
anmälan och Golf-ID till VGDF (Martin Lindén) för registrering.  Det saknas 
statistik över utnyttjandet men det går att ta fram för den som vill. 
 

● Tävlingsgreenfee 
Förslag: 150 kr som tidigare år.  Beslutades att rekommendationen är 150 kr. 
Diskuterades vad som gäller vid seriespel D50/H50. Startavgiften är 200 kr för 

 



 

gästande spelare varav 150 kr är tävlingsgreenfee.  Det är upp till klubbarna 
själva att bestämma vad hemmaspelare betalar, varierar mellan 50 kr till 100 kr. 
Bestämdes att frågan ska tas upp på D50/H50:s Vårmöte och att det blir en 
enhetlig bedömning.   
 

● Fritt spel vid VGDF junioraktivitet ? 
Beslutades enligt förslag att fritt spel ska gälla för Golftjej respektive Golfkille på 
olika anläggningar vid junior aktivitet. Avser ett fåtal tillfällen. Krav på att det 
alltid sker i god tid i samråd med den aktuella klubben.   
 

● Golfens Dag 
Golfens Dag den 26 maj 2018. Tema: Dubbelt upp - Fokus på familjen.  
Mer info finns på golf.se/golfensdag. 
 

●  Deltagande vid Förbundsmötet 20-21 april 2018 
Beslutades att Micke Sahlin, Martin Lindén och Nicklas Frykholm åker på mötet.  
 
11. Mötet avslutas  
Micke tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat. Slutligen 
avtackades Birgitta Johansson för sina insatser under 7 år i styrelsen.  Stig 
Höglund och Birgitta tilldelades därefter utmärkelsen Värmlands Golfförbunds 
Guldmärke nr 1 och 2.  Introduktionskortet gäller på livstid.   
 
 
 
 
Vid protokollet: Justeras: 
 
……………………………. ………………………….. 
Birgitta Johansson Tage Nordkvist 
 
 
…………………………… …………………………… 
Claes Kemvall Håkan Wahlén 
 

 


