
2019-04-09

Protokoll från Vårmöte med kontaktpersoner D 50.
Plats: Kils GK
Tid:  2019-04-09  

Närvarande klubbar: Arvika GK Kils GK
Billeruds GK Saxå GK
Eda GK Sunne GK
ForshagaDeje GK Uddeholms GK
Hammarö GK Årjängs GK
Karlstad GK  

Ej närvarande: Bryngfjordens GK 
Kristinehamns GK 
Torsby GK
Sommarro Golf

1. Ulla Ekerlin Jonsson öppnade mötet och meddelade samtidigt att hon fr o m nu inte är 
ordförande i damsektionen. Kvarstår som suppleant.

2. Till Ny ordförande valdes Monica Solberg 
Margareta Kortfält kvarstår som kassör och
Anna-Karin Jurefalk är kvar som sekreterare.

3. Margareta Dehring Karlstad GK valdes att justera protokollet.

4. Protokollet från höstmötet godkändes. 

5. Förslaget till Statuter 2019 godkändes utan ändringar. Bifogas.

6. Budgetförslag för 2019 presenterades och godkändes.

7. Tävlingsprogrammet. Inga ändringar gjordes.

8. Listan över kontaktpersoner i klubbarna reviderades. Bifogas.

9. Övriga frågor.

# Halvtidsspel på Sunne GK den 24 juni.
Vi har saknat den sociala biten i vårt tävlande. 
Den sista tävlingen före uppehållet i sommar kommer att vara lite annorlunda.
Alla tävlingsberättigade får delta.
Det kommer att vara kanonstart om möjligt och lunch för de som så önskar.
Prisutdelning efter tävlingen. 
Två greenfeebiljetter till segrarna och två greenfeebiljetter till närmast hål.
Damsektionen i VGDF:s seniorkommitté ansvarar för utlottningspriser.
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# Finalspel på ForshagaDeje GK den 16 september.
För att anmäla sig till tävlingen skall man ha deltagit i minst 3 deltävlingar.
Alla spelare bjuds på lunch. Damsektionen står för kostnaden.

Prisutdelningar på finaldagen:
a/ Priser i deltävlingen. 
Två greenfeebiljetter till segrarna och 2 greenfeebiljetter till närmast hål.
b/ Prisutdelning i seriespelet. 
Presentkort ICA och COOP. Damsektionen i VGDF:s seniorkommitté ansvarar för 
antalet priser.
c/ Utlottning av priser. 
Alla som inte fått något pris är med i denna utlottning. Tävlingsansvariga i klubben 
ansrvarar för priserna. Av startavgiften går 35 kr/ spelare till priser. 
15 k/spelare skall sättas in på kassörens konto.

10. Avtackning: Ulla Ekerlin Jonsson och Gunila Sandahl avtackades för sin tid i 
kommittén.

11. Inga övriga frågor fanns så Monica Solberg avslutade mötet och önskade alla en 
härlig golfsommar. 

Vid protokollet Justeras

Anna-Karin Jurefalk Monica Solberg Margareta Dehring
Sekreterare Ordförande


