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PROTOKOLL fört vid Värmlands 

Golfdistriktsförbunds Vårmöte 

Tid: torsdag 31 mars 2022 

Plats: 

Närvarande: 

Idrottens Hus, Karlstads 

Christina N Karlsson Arvika GK (röst) 

Mikael Bäckström Bryngfjordens GK (röst) 

Anders Bäckström Bryngfjordens GK 

Emil Meijer ForshagaDeje GK (röst) 

Thomas Hallgren Hammarö GK (röst) 

Lena Jonsson Karlstad GK röst) 

Sture Karlsson Kils GK (röst) 

Joakim Kristoffersson Lundsbergs GK (röst) 

Roland Levin Saxå GK (röst) 

Lars Järner Hammarö G 

David Bäcker Revisor 

Michael Sahlin VGDF 

Anders Skoglund VGDF 

Pekka Calais VGDF 

Johan Bergström VGDF 

Monica Solberg VGDF 

Lennart Solberg VGDF 

Anna-Karin Jurefalk VGDF D-50 

Michael Sahlin hälsade samtliga välkomna och förklarade dagens möte öppnat. 

1. Mötets öppnande och Fastställande av röstlängd 

Fastställd röstlängd (närvarolista) godkändes. Åtta röstberättigade personer 

från klubbarna var närvarande på mötet. 
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2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

Kallelse/ inbjudan gick ut som e-post den 17 februari 2022 och lades ut på 

hemsidan 10/3. Förslag till dagordning och övriga handlingar gick med e-post ut 

till klubbar och ordförande den 16 mars 2022. Mötet ansåg att det var utlyst på 

rätt sätt. 

3. Fastställande av föredragningslista. 
Den föreslagna dagordningen / föredragningslistan godkändes. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Till ordförande för mötet valdes Lars Järner, Hammarö GK och till sekreterare valdes 

Lennart Solberg VGDF. 

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet. 
Till justerare och tillika rösträknare valdes Emil Meijer ForshagaDeje CK och Mikael 
Bäckström Bryngfjordens GK. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det senaste verksamhets- och 

räkenskapsåret 

Verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna. 

Årsbokslutet visade på: intäkter 322 810 kr, kostnader 364 870 kr. Resultatet 

blev minus 42 060 kr. Egna kapitalet blev 299 953 kr. Årsbokslutet lades till 

handlingarna. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- 

och räkenskapsåret. 
Revisor David Bäcker redogjorde för Revisionsberättelsen. Enligt revisorn ger 
årsredovisningen en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året. 

De revisorns revisionsbevis uttalande som Revisorn är inhämtat tillstyrker är 

tillräckliga att årsmötet och ändamålsenliga fastställer resultat- som och grund för 

balansräkningen. Han tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter 
       ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen bifogas protokollet. 

8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av 

överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen. Mötet 

fastställde den av styrelsen redovisade balans- och resultaträkningen. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

10. Rapport om till FM inkomna förslag från FS och till FM i rätt tid inkomna 

motioner samt övriga FM-frågor. 
Förslag till ärenden att behandla vid FM samt yttrande om dessa (handlingar finns att 
hämta på SGF:s hemsida). 

Ärenden som ska behandlas på Förbundsmötet 2022 föredrogs. 
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11. Val av ombud till FM 23 - 24 april 
Ingen anmälde sig att representera VGDF. Michael Sahlin kommer att delta på 
söndagen och Anders Bäckström anmälde intresse efter mötet. Så Anders och 
Michael representerar VGDF. 

12. Val av ombud till DF-möte Ingen valdes 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende 

distriktets verksamhet. 
Inga förslag eller motioner har inkommit. 

14. övriga frågor 

 Greenfee-samarbete i Värmland 

Rabatt 70 kr alla dagar i veckan. Karlstadklubbarna (Karlstad GK, Hammarö GK, 

Sommaro och Bryngfjorden) deltar inte i samarbetet. 

 Introduktionskort 

10 st per klubb. Gäller 2 ggr/ bana. Gäller på alla klubbar utom på Sommaro Golf. 

Man bör meddela sitt besök senast dagen innan. Klubbarna skall meddela Gun 
Ohlsson, VGDF:s sekreterare, vilka som skall ha introduktionskort. 

15. Mötets avslutande 

Då inga ytterligare frågor fanns att behandla tackade ordförande för visat intresse och 

förklarade mötet avslutat. 

Juniorverksamheten: 
Efter mötet informerade Johan Bergström om Värmland Top Flit, Värmland kommer 
att ha ett lag i Landskapskampen bestående av fyra killar och fyra tjejer, som möter 

Skåne och Småland 9 - 10 april. Tävlingen spelas på PGA Sweden National. 

Johan visade upp pokalen, som segrarna får. Den kallas Mixed Sweden Junior Cup och 

är ett vandringspris. 

 Karlstad 2022-03-31 

 Vid protokollet Justeras 

 
 Lennart Solberg Lars Järne 
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 Justeras Justeras 

 
 Emil Meijer Michael Băckstrôm 


