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Plats: Konferensrum Hotell Gustaf Wasa, Borlänge 
 
Närvarande:  Hans Grandin, ordf. Peter Björklund, sekr 
 Bengt Pettersén Nils-Erik Witteberg 
  Ulf Påhlsson Annika Morin 
 Anders Larsson 
 
Förhindrade:  Pekka Junttila Monica Smed 
 Gun Smed 
 
   1.1 
Mötet öppnades av ordföranden som hälsade de nyvalda ledamöterna speciellt Öppnande 
välkomna. 
 
   1.2 
Styrelsen konstituerade sig enligt nedan:  Konstituering 
 
Ordförande (vald av årsmötet) Hans Grandin  
Sekreterare  Peter Björklund 
Kassör  Annika Morin 
Ordf. bankommittén  Bengt Pettersén 
Ordf. utbildningskommittén Nils-Erik Witteberg  
Ordf. spelkommittén  Ulf Påhlsson 
Ordf. elitkommittén  Anders Larsson 
Ordf. damkommittén  Gun Smed 
Ordf. juniorkommittén  Pekka Junttila 
Tjejansvarig    Monica Smed 
 
Adjungerad i spelkommittén för oldboys är Åke Stärner.  
 
Eftersom styrelsen utökats med nya funktioner krävs en revidering av  
verksamhetsplanen.  
 
Styrelsen beslutade att fram till nästa möte arbeta med detta i mindre grupper 
och att redovisning skall göras vid kommande möte inklusive förslag om hur 
budgeten skall fördelas och hur redovisning ske.  
 
Ulf Påhlsson är som ordförande i spelkommittén ansvarig för att elit-, junior-,  
tjej- och damkommittén samordnar sin verksamhet i en idrottskommitté.  
 



   1.3 
Föreningens firma tecknas av styrelseledamöterna var för sig.  Firmateckning 
 
Styrelsen beslutade att ge fullmakt till Annika Morin och Hans Grandin att  
var för sig teckna föreningens bank- och postgirokonton. 
 
   1.4 
Frågan om SGF:s introduktionskort behandlas efter förbundsmötet. SGF:s intro- 
   duktionskort 
 
   1.5 
Styrelsen beslutade att i studiesyfte delta i förbundsmötet med så många  SGF:s  
ledamöter som har möjlighet. Hans Grandin fick i uppdrag att omgående förbundsmöte 
undersöka med SGF om eventuella begränsningar och även att utse vilka  
som skall företräda distriktet vid röstning. 
 
Dalarnas Idrottsförbund och SISU Dalarna har kallat till årsmöten. Eftersom   DF-möte 
mötena kolliderar med förbundsmötet har vi inte anmält någon deltagare.  
 
   1.6 
Nästa möte skall hållas den 12 maj på Avesta Golfklubb med start vid lunch Möten 
för de som vill spela golf och kl 18 för övriga.  
 
Preliminärt bestämdes att årets ordförandekonferens skall hållas på Gagnefs 
GK den 7 september och att styrelsen därefter har möte den 1 oktober. 
 
DGF har utsetts till arrangörer för SGF:s höstkonferens den 8-9 november. 
 
DGF:s höstkonferens skall hållas den 15 alt. 22 november. 
 
   1.7 
Mötet avslutades av ordföranden.  Avslutning 
 
Vid protokollet: 
 
 
Peter Björklund 
 
Justeras 
 
 
Hans Grandin 
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