
 
PROTOKOLL nr 7-2017   
Styrelsemöte 2017-09-26 

 
 
Närvarande: Michael Sahlin, ordförande 

Stig Höglund, adjungerad 
Birgitta Johansson 
Martin Lindén 
Louise Martinsson Hagstrand 
Mattias Thegel 
samt Charlotte Nordenberg, SGF:s Valberedning 

 
Förhinder: Leif Nyström 

Martin Jonsson 
 
 

 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Micke hälsade samtliga välkomna till mötet som hölls på Billeruds GK och 
förklarade mötet öppnat.  
 
Charlotte Nordenberg redogjorde för arbetet i SGF:s Valberedning och gav 
information om  ledamöterna  i SGF:s styrelse. Ett stort arbete pågår inför 
styrelseval där bland annat alla som är aktuella intervjuas.  
 
§ 2. Föregående protokoll 
Protokoll nr 6 från den 29 augusti godkändes och lades till handlingarna efter 
genomgång. Mattias gav klartecken att han åker på TKO mötet den 7-8 oktober. 
 
§ 3. Ekonomisk rapport 
Stig redovisade enligt bifogad Balans- och resultatrapport. Konstaterades att 
budgeten är under kontroll.  
 



§ 4. Rapport från kommittéer/sektioner 
Tävlingssidan har fungerat mycket bra. Kommer att jobba vidare för 
fortsättning på Ekebygolfen. Avslutning i helgen på Karlstad GK. Mattias var 
där under tävlingen och Martin Lindén höll i prisutdelningen på kvällen.  
Order of Merit har haft avslut på Sommarro GK där 22 deltagare gjorde upp om 
totalsegern. 284 deltagare totalt över 7 deltävlingar.  Planering redan nu på 
nästa års tävlingsverksamhet. Diskuterades att anordna en planeringsdag med  
distriktets TKO under hösten och ta fram förslag till tävlingsprogram till den 
1 november. Statuterna ska ses över.  
Ett bra år även på juniorsidan.  Man klarade målsättningen med att  nå 100 
startande.  Bra gjort. Final i Arvika nu i helgen.  8 juniorer åker på läger till 
Borås i början av oktober.  
 
§ 5. Info från GDF-träffen  i Omberg 
Micke gav en kort info från ordförande träffen.  
 
§ 6. Valberedningen 
Valberedningen har ännu inte  lyckats få fram några personer som är villiga att 
väljas in i styrelsen.  Arbetet fortsätter. Förslag framförts om att välja in 1-2 
suppleanter.  
 
§ 7. Övriga frågor 
Ansökan från Billeruds GK om att få utnyttja  VGDF:s  Idrottslyftet för att få 
flera rum för övernattning. Beslutades  att bevilja bidrag på 5 000 kr. 
Budgetarbetet pågår och framtagna förslag gicks igenom. 
  
§ 8. Nästa styrelsemöte och avslut  
Inget nytt möte planerades in, datum bestäms efter Höstmötet. Micke tackade 
för deltagandet och förklarade mötet avslutat.  

 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
…………………………………… …………………………………….. 
Birgitta Johansson Michael Sahlin 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


