
Sida 1 av 4 
 

 
PROTOKOLL 

fört vid Värmlands Golfdistriktsförbunds Höstmöte 
 

 
Tid:   Onsdag 26 oktober 2022 kl. 18:00 

Plats:   Idrottens Hus, Karlstad 

 
 

 

 
Närvarande:  
Christina N Karlsson, Arvika GK 

Ulrika Johnsson, Billeruds GK  

Mikael Nilsson, Bryngfjordens GK  
Viktor Andersson, Eda GK  

Håkan Olsson, ForshagaDeje GK  

Emil Meijer, FD Golf 
Förhinder, Hammarö GK  

Erik Björemo, Karlstad GK  

Marie Salevik, Karlstad GK 

Anders Magnusson, Karlstad GK 

Tage Nordkvist, Kils GK  

Förhinder, Kristinehamns GK  X fullmakt Tage N, Kils GK 

Joakim Kristoffersson, Lundsbergs GK 
Roland Levin, Saxå GK 

Thomas Hertzberg, Sunne GK 

Lars Bäckvall, Sunne GK 
Lars Ivarsson, Torsby GK  

Förhinder, Uddeholms GK 

Örjan Gustafsson, Årjängs GK 
Carina Lundberg, Årjängs GK 

Michael Sahlin, VGDF 

Gun Ohlsson, VGDF 

Anders Skoglund, VGDF 
Monica Sohlberg, VGDF 

Lennart Sohlberg, VGDF 

Johan Bergström, VGDF 
Pekka Calais, VGDF 
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Mötets öppnande 
Ordförande Micke Sahlin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
1. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av 

den av FS upprättade röstlängden. 
Godkändes och lades till handlingarna 

 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt  
Kallelse gick ut som e-post till samtliga klubbar och klubbordföranden den 10 september.  
Hemsida uppdaterades med kallelse 26 september. 

Dagordning och övriga handlingar inför mötet gick ut den 12 oktober.  

Mötet ansågs vara utlyst i rätt tid.  

 

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

 

4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Michael Sahlin, till sekreterare för mötet valdes Gun Ohlsson. 

 

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte 

ordförande ska justera mötesprotokollet 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Roland Levin, Saxå GK och Mikael Nilsson, 

Bryngfjordens GK. 

 
5. Stadgeändring 

 

6. Fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för 
kommande verksamhets- och räkenskapsår 
Förslag från styrelsen att årsavgiften för klubbarna för år 2023 ska vara 18 kr per medlem.   

Intäkter totalt 460 000 kr och kostnader totalt 460 00 kr ger ett resultat på -+0.   
Förslag till budget för 2023 presenterades enligt bifogad Resultatbudget.  

Gick igenom styrelsens verksamhetsplan samt övriga verksamhetsplaner.  

Beslutades att fastställa styrelsens budgetförslag och verksamhetsplaner för 2023. 

 

7. Fastställande av antalet ledamöter i GDF-styrelsen: 
Styrelsen föreslås att bestå av ordförande och 8 övriga ledamöter samt en suppleant. 

Juridiska kommittén föreslås att bestå av ordförande och 2 övriga ledamöter. 

Beslutades att fastställa antalet ledamöter i styrelsen och juridiska kommittén enligt förslag. 

 
8. Val av VGDF:s styrelse för 2022:  

a) Ordförande för en tid av ett år  
Beslutades enligt valberedningens förslag: omval av Michael Sahlin 
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b) Halva antalet övriga ledamöter 3 st. för en tid av två år samt två 
omval på 1 år. 

Beslutades enligt valberedningen förslag:  

Omval för en tid av två år av Johan Bergström 
Nyval av Marie Salevik, Anders Magnusson och Sune Moberg för en tid av två år.  

Omval för en tid av ett år VAKANT 
 

(Kvarstår 1 år i styrelsen: Anders Skoglund, Gun Ohlsson, Peter Wretman)  
 

            c) En suppleant för en tid av ett år. 
Beslutades enligt valberedningen förslag: VAKANT ett år. 

 

            d) Ordförande Juridiska kommittén för en tid av ett år 
Beslutades enligt valberedningen förslag: Omval på Magnus Haglund för en tid av ett år. 
 

            e) halva antalet övriga ledamöter i Juridiska kommittén för en tid av  

                 två år och halva för en tid av 1 år  
Beslutades enligt valberedningen förslag: Omval för en tid av 2 år av Pekka Calais. 
 

(Michael Sahlin (ledamot) kvarstår 1 år i kommittén.)  
 

f) En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år 
Beslutades enligt valberedningens förslag, omval av David Bäcker (revisor) och Pontus 
Ericsson (revisorssuppleant) för en tid av ett år. 

 

d) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska 
vara sammankallande 
Beslutades att återgå till att klubbarna tar ansvar för Valberedning i bokstavsordning 

igen, nästa på tur är Lundsbergs GK och Sunne GK. 
Som sammankallande valdes Thomas Hertzberg, Sunne GK (sammankallande) och 

Joakim Kristoffersson, Lundsbergs GK och Gun Ohlsson VGDF. 

 
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

avseende distriktets verksamhet. 
Inga motioner har inkommit till styrelsen. 

  

10. Övriga frågor  
• Ordförandemöte i januari, beslutades att avseende introduktionskort, greenfee-

samarbete och H50s förslag angående bil vid tävling tas upp för diskussion då. 

• VGDFs uppdrag 

Lennart Svensson, Tage Nordkvist och Roland Levin bildade en arbetsgrupp 

tillsammans med Johanna Ahlin och startade en process att se över VGDFs uppdrag, 

bl.a. vad man kan stötta/hjälpa klubbarna med. En första rapport skulle ha 
presenterats på Vårmötet, men det blev på Höstmötet i form av en tryckt broschyr som 

delades ut på mötet. 

Förslag: Att Ordförande-gruppen tar ansvaret. Beslut: enligt förslag. 
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• Avtackningar 

Avgår ur styrelsen gör: Monica Solberg, Lennart Solberg och Pekka Calais.  
 

• Utmärkelser 

 

Årets juniorer 
Årets juniorer 2022 tilldelas till: 

Alicia Olsson, Karlstads GK uppvaktas med statyett(glas) och ett stipendium på 2500 kr. 

Liam Gustavsson, Bryngfjordens GK och Gustaf Stigsson Andersson, Karlstads GK de 

uppvaktas med statyett(glas) och ett stipendium på 1250 kr vardera. 
 

 

 
11.      Mötet avslutas  
Michael tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.  

 
 

 

 
 

Vid protokollet:     Justeras: 
 
 

 

…………………………………  ………………………………. 
(Gun Ohlsson)                    (Michael Sahlin) 

 

 

 

…………………………………  ……………………………….. 
(Roland Levin, Saxå GK)   (Mikael Nilsson, Bryngfjordens GK) 


