2021-10-20

Seniorkommittén i Värmlands Golfförbund.
Damsektionen D 50
Protokoll från höstmötet med kontaktpersoner D 50.
Tid 2021-10- 18 kl.14:00 Plats: Karlstads GK.
Närvarande klubbar
Billeruds GK
Bryngfjordens GK
Eda GK
ForshagaDeje GK
Hammarö GK
Karlstad GK
Kils GK
Kristinehamns GK
Saxå GK
Uddeholms GK
Årjängs GK

Ej närvarande
Arvika GK
Sommarro Golf
Sunne GK
Torsby GK

1. Monica Solberg hälsade alla välkomna till höstmötet och dagordningen
presenterades.
2. Presentation: Alla närvarande presenterade sig och en uppdatering av
kontaktlistan genomfördes. Det påpekades att alla behöver komma ihåg att meddela
ändrad mailadress till D50, så information går fram.
3. Inkomster och utgifter: Margareta Kortfält gick igenom ”Inkomster och
utgifter” för 2021 och budgetförslaget för 2022, som är inskickat till VGDF:s
höstmöte.
4. Val av representanter i VGDF:s seniorkommitté/Damsektionen: Anna
Sökjer Lindström, Karlstads GK och Anna Jönsson, Årjängs GK valdes in i
damsektionen D50. Monica Solberg, Karlstads GK och Anna-Karin Jurefalk,
Bryngfjordens GK kvarstår i ett år. Margareta Kortfält, Eda GK avgick.
5. Val av D50:s representant i VGDF:S styrelse: Monica Solberg är föreslagen
av VGDF:S valkommitté till omval på ett år.
6. Årets serie: Synpunkterna från Sommarro Golf, Sunne GK och Torsby GK
diskuterades och vi kom fram till att det är svårt att tillmötesgå alla önskningar om
tidig/sen start vid anmälan, då många önskar sen start. Samåk bör vara prioriterat
och klubbarna kan vid lottningen se vilka som kommer längst ifrån och låta dem får
senare starttider. En av synpunkterna var att det skulle vara intressant att prova att
senarelägga första starttid för att ge möjlighet till att fler som jobbar kan delta.
Kontaktpersonerna fick i uppgift att tänka till om deras klubb skulle kunna testa det.
Återigen kom det upp att den sociala delen är viktig och det skulle underlättas av att
det fanns en prisutdelning efter tävlingen. Då det i ”Verksamhetsplanen för 2022”
står att klubbarna kan äska pengar från VGDF för att anordna något i samband med
tävlingarna ombads alla att tänka till inför nästa säsong.
7. Förslag till statuter 2022: Vi gick igenom statuterna och diskuterade klasserna,
startordning, spelavgifter, OoM samt förslaget om en final. Vi beslöt att återgå till
nettoresultat i OoM och behålla 6 eller fler deltävlingar för att vara med i
slutredovisningen. Vi behåller även två klasser med en liten justeringen, A-klass 024,9 och B-klass 25,0-54. Eventuell förändring av punkt 10”Startordning” tas beslut
om på vårmötet.
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8. Verksamhetsplan: D50 har lämnat in den till VGDF:s höstmöte och vi
diskuterade punkten om hur vi kan nå ut till fler damer med information om
seriespelet. Vi kom fram till ett ”nytt grepp”, skicka ut en information via GIT och
rikta den till alla damer 50 år och äldre. Det beslutades att en gemensam text skulle
göras på vårmötet, som sedan varje klubb kan skicka ut till sina damer 50+.
9. Tävlingsprogram 2022: Förslaget reviderades genom att fem klubbar fick byta
datum. Finalspelet 19/9 åtog sig Karlstads GK och Kils GK är intresserad om det
skulle bli något förhinder för Karlstads GK. Förslaget om finalspel mottogs positivt
och vi kommer med närmare detaljer om genomförandet till vårmötet. Se bifogad
fil. Tävlingsprogrammet skickas också till alla klubbadresser.
Övriga frågor: Margareta Kortfält avtackades av VGDF med ett bollpaket och
blomstercheck. Vinsterna från OoM överlämnades till kontaktpersonerna, som får
vidarebefordra presentkorten på COOP till pristagarna.
Datum för vårmötet bestämdes till måndag 4 april 2022 kl. 14 på Karlstads GK.
Mötet avslutades: Monica tackade alla för ett bra möte och önskade alla välkomna
till våren.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Anna-Karin Jurefalk

Monica Solberg

Anna Sökjer Lindström
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