
          

PROTOKOLL nr 6-2017 
Styrelsemöte  2017-08-29 

 
 
 
 
Närvarande: Michael Sahlin, ordförande 

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

 
 
§  1. Mötets  öppnande 
Micke  hälsade samtliga  välkomna  till  mötet  som  hölls på Kils GK  och  förklarade  mötet öppnat.  
 
§  2. Föregående  protokoll 
Protokoll nr  5 från  den 23 maj godkändes och lades till  handlingarna efter genomgång. 
 
§  3. Ekonomisk rapport 
Stig redovisade  enligt bifogad Balans- och  resultatrapport.  Allt är bokfört och  det ser bra ut 
enligt genomgång. 
 
§  4. Rapport från kommittéer/sektioner 
Leif redogjorde för Domarsidan.  Från tidigare 5 distriktsdomare har nu utökats till 7 st efter det 
att  Fredrik och Tobias har tillkommit från senaste utbildnings omgången. Det ser lovande ut på 
domarsidan. Arvoderingen för domaruppdragen går via VGDF. Beslutades att VGDF tar hela 
kostnaden för innevarande år. Enhetlig klädsel med VGDF-logga behövs till domaruppdragen.. 
Bestämdes att Micke kollar offert och återkommer till Leif med besked. 
Från Idrottssektionen informerades om Order of Merit med väldigt bra deltagarantal, 116 killar 
och 14 tjejer. Störst antal anmälda i Arvika och Bryngfjorden med 46 resp. 45 startande. Martin 
Jonsson har åkt runt till klubbar och presenterat tävlingen. Återstår en tävling den 10 september 
på Hammarö GK innan finalen som spelas den 17 september på Sommarro GK. Preliminärt kan 
Leif ställa upp som domare på finalen. Till nästa år bör inbjudan skickas ut även till aktuella 
distriktsförbund för vidare befordran ut till klubbarna. 
 



Ekebygolfen fungerar bra. Sista deltävlingen genomfördes i helgen på Forsbacka GK.  Finalen 
spelas lördagen den 23 september på Karlstad GK. Inbjudan skickas ut till de 25 bästa resultaten 
per klass som är kvalificerade till finalspel. Startavgift 200 kr per par. Mattias kan vara där under 
dagen och ev. åka runt på banan och se till att allt flyter på bra. Mattias kontaktar Håkan Wahlen 
för närmare info. På kvällen blir det Grillbuffé med prisutdelning på Hotell Plaza, Karlstad. En 
trubadur svarar för underhållningen. Micke tar hand om prisutdelningen under kvällen. 
Juniorsidan flyter på bra enligt info från Cissi. Värmland vann länsmatchen. mot Östergötland 
och Västergötland, ett lyckat arrangemang som genomfördes på Kils GK.  6:e tävlingen i Skandia 
Tour First, B-klass och Rookieklass genomförs på Billeruds GK den 10 september och 
Värmlands final spelas den 24 september på Arvika GK. Totalt har 92 enskilda spelare tävlat 
hittills och man    fortsätter sikta mot målet om 100 juniorer. 
 
§ 5. Info från GDF-träffen i Omberg 
Micke var där och redovisning kommer på nästa styrelsemöte 
 
§ 6. Ordförandeträff  
Ordförandeträffen äger rum söndagen  den 22 oktober med start kl. 10.00. 2 representanter från 
SGF kommer att vara med på mötet, Gunnar Håkansson och Malin Pellborn. Bestämdes att  
förlägga Höstmötet till samma dags eftermiddag. Martin L kollar olika alternativ till lämplig lokal 
 
§ 7. Höstmötet.  
Bestämdes att förlägga höstmötet till eftermiddagen den 22 oktober, d.v.s. samma dag som 
Ordförandeträffen. (§ 6 ovan). Inget besked än från Valberedningen. Frågor till Höstmötet är bl.a. 
tävlingsgreenfeen - f.n. 150 kr. Micke kollar vad som gäller inom andra golfdistrikt. ERFA 2018 
bör planeras i god tid. Verksamhetsplaner och Budget för 2018 ska vara färdigställda till den  
1 oktober. 
 
§ 8. TKO konferens  
Konferensen hålls i Stockholm den 7-9 oktober. SGF skickar ut kallelse med programpunkter  
till distrikten den 21 september. Preliminärt kan Martin Jonsson åka. 
 
§ 9. Övriga frågor  
Inga övriga frågor fanns att behandla 
 
§ 10. Nästa styrelsemöte och avslut 
Nästa styrelsemöte blir på Billeruds GK tisdagen den 26 september Charlotte Nordenberg 
kommer till mötet. Martin L bokar golftider och lokal och återkommer med besked.  
Micke tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
…………………………………… ………………………………….. 
Birgitta Johansson Michael Sahlin 


