
2018-10-12 

 

Seniorkommittén i Värmlands Golfförbund. 
Damsektionen D 50

Protokoll från höstmötet med kontaktpersoner D 50.   
Tid   2018-10- 11 kl.13:00
Plats: Kils GK.

Närvarande klubbar
Arvika GK, Billeruds GK, Bryngfjordens GK, Eda GK, ForshagaDeje GK, Hammarö GK, Karlstad GK, Kils GK, 
Saxå GK, Uddeholms GK och Årjängs GK.
Ej närvarande
Kristinehamns GK, Sommarro Golf,  Sunne GK, och Torsby GK

1. Ulla Ekerlin Jonsson hälsade alla varmt välkomna till årets höstmöte och förklarade mötet öppnat.
        Dagordningen godkändes

2. Margaretha Kortfält gick igenom Resultaträkning 2018. Budgetförslag 2019 presenteras på vårmötet.

3. Val av representanter i VGDF´s Seniorkommitté. /Damsektionen.
Otdförande: Ulla Ekerlin Jonsson omvaldes till ordförande men meddelar att hon vill avgå vid vårmötet. 
Till dess måste vi ha ett nytt förslag till ordförande.
Kassör: Omval Margareta Kortfält
Sekreterare: Omval Anna-Karin Jurefalk 

Beslöts att Ulla Ekerlin Jonsson, Margareta Kortfält och Anna-Karin Jurefalk äger rätten att teckna 
föreningens firma var för sig. 

4. Förslag till tävlingsprogram 2019.  Seriespelet startar på Hammarö GK den 13 maj och avslutas på 
ForshagaDeje GK den 16 september. Välkommen åter Sommarro Golf.  Nu har vi 15 tävlingar igen. 
Tävlingsprogrammet bifogas.

5. Tävlingarna.
Ett förslag att räkna de åtta bästa tävlingarna i stället för de sex bästa hade kommit in. Mötet beslutade att 
räkna de sex bästa. Förslag att ändra från poäng till nettoresultat hade också kommit in. Beslutades att ha 
kvar poäng.
Fortfarande saknas gemenskapen som blev när vi samlades efter tävlingarna. 
Ett förslag för 2019 är att det blir en ”halvtidsfinal” den sista tävlingen innan uppehållet i juli. Enligt 
förslaget är det Sunne GK som har den tävlingen den 24 juni. Då har vi prisutdelning efter tävlingen. 
Damsektionen köper priser som lottas ut Om möjligt kanonstart. Sponsring av priser är också möjligt.
På de övriga tävlingarna önskar vi start kl. 10:00 från tee 1 och 10 eller kanonstart.
VIKTIGT: Alla spelare måste ansvara för att de spelar i den klass de spelade sin första deltävling. Om hcp 
ändras så att man hamnar i fel klass vid anmälan så måste man meddela klubben. Det ska finnas en 
meddelanderuta när man anmäler sig, där man kan fylla i vilken klass man tillhör.

6. Statuter 2019.
Inga förändringar gjordes i Statuterna  
Förslag  Statuter 2019 bifogas och beslutas på vårmötet

7. Datum för VÅRMÖTE: Den 9 april 2019. Vi startar med lunch kl.12:00.  Plats; Kils GK

8. Ulla  tackade alla för ett bra möte och förklarade detta avslutat. 

      Vid protokollet                        Ordförande                          Justeras

    Anna-Karin Jurefalk                Ulla Elerlin Jonsson               Gunila Sandahl


