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   2.1 
Mötet öppnades av ordföranden.  Öppnande 
 
   2.2 
Föregående protokoll föredrogs och lades till handlingarna med en ändring  Föreg. prot. 
Monica Smeds namn saknades i punkt 1.2 och ska läggas till. 
 
   2.3 
Inget att rapportera.   Skrivelser 
 
   2.4 
BP rapporterade från SGF:s förbundsmöte. Mötet hölls i en positiv anda. De  Rapporter 
beslut som togs var enligt styrelsens förslag, bl a om nytt avgiftssystem och IT- 
satsningen. Redovisning av förslag och beslut finns på www.sgf.golf.se.  
 
HG meddelade att han fått en förfrågan om att delta i SGF:s mediaråd och accepterat 
att åtminstone bli kallad till ett första möte. 
  
En förfrågan från SGF om att delta i referensgruppen för IT har kommit. Styrelsen  
beslutade att JS ska undersöka eventuellt samarbete att tillsammans med Västmanland,  
Örebro, Värmland och Gästrike-Hälsingland tillsätta en referensgrupp. Därefter  
utser vi en eller flera representanter till referensgruppen. 
 
BP rapporterade att en ERFA-träff arrangerats den 16 april 2002 på Dalsjö. Bana 
Deltagandet var bra, men som vanligt saknades förtroendevalda. Diskussioner 
fördes angående ”säker golf”. Arbetet fortskrider med detta så att det ska bli en  
gemensam policy om detta i hela golf-Sverige.  
 
BP berättade också om vårtäckning. Fler och fler klubbar anammar detta för att få  
en tidigare grön säsong. 
   
Beträffande banornas övervintring rapporterades att det ser bra ut, med några undantag. 
Banorna är tidiga runt Mälardalen, men i Dalarna ligger vi i fas med tidigare år. 
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BP åker till Skåne 19-20 april på bankonferens. 
 
BE berättade om damkommittémöte, som hölls den 16 mars på Falun-Borlänge GK. Damer 
Tolv av distriktets klubbar var representerade, vilket är bra. Två klubbar kommer att  
arrangera en daminbjudan för första gången (Malung och Sollerön). Det blir totalt  
elva daminbjudningar i år. Det är också positivt att allt fler klubbar vill vara med i  
Dalaserien. I år har dalaserien ingen åldersgräns, endast en hcp-gräns på 36. 
 
MS rapporterade att en inspirationsdag för juniorledare kommer att ordnas den Junior 
21 april på Hagge GK. Information och bilder från dagen kommer att skickas till  
P. Marklund och HG för publicering. 
 
Den 24 eller 25 juli anordnas en golffest för tjejer på Fullerö GK. I Avesta  
anordnas den 19 juni DN Juniorgolf som också har en särskild tjejsatsning. 
 
N-EW rapporerade från en träff om utbildningstinget. De försöker hålla SISU  Utbildning 
inblandade och ska även försöka bjuda in exempelvis Göran Zackrisson. Vårt  
höstmöte kommer att samköras med utbildningstinget. På söndag eftermiddag  
ska det hållas och SISU ska eventuellt få en stund så att de får profilera sig.  
Under nästa månad kommer inbjudan att skickas ut. 
 
N-EW rapporterade från SISU:s årsmöte, som hölls i Falun den 6 april. Nästa  
år fyller RF 100 år. 
 
Den 13 april hölls en klubbdomarutbildning i Borlänge och samtidigt skrevs även  
distriktsdomarproven. Vi har två förbundsdomare, varav en ordinarie och en  
assisterande. Vi har även fem distriktsdomare. HG fick i uppdrag att notera  
domarna i tävlingskalendern. 
 
JB har sänt ut fakturor till klubbarna på avgiften till DGF. Ekonomin är under Ekonomi 
kontroll, frånsett att vi saknar kassör efter halvårsskiftet. 
 
   2.5 
Frågan om Dalarnas nya DGF-logo togs upp. JS undersöker detta igen. Övriga frågor 
 
HG rapporterade att rekvisition för introduktionskort, mall för tävlingar och  
en enkät om greenfee sänts ut. 
 
Styrelsen beslutade att aktivt ta del av nomineringsarbetet i valberedningens arbete 
 av SGF:s styrelse 2003. 
 
BE föreslog ett namn till kassör; Mikael Landgård (revisorssuppleant) från  
Leksands GK. JS tar kontakt med HD som tillfrågar Landgård. 
 
HG meddelade att den nya webbplatsen på www.dalagolf.nu är öppnad. 
Möjlighet finns att själv redigera sina sidor, lägga in dokument etc. Den som  
vill göra det kontaktar HG för utbildning och lösen.  
 
Vi ska se till så att aktuell information, resultat och tävlingskalender finns utlagt  
på www.dalagolf.nu. Den ska göras intressant så att vi på sikt kan söka sponsor 
för sidan och på så sätt få in lite pengar den vägen. 
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Diskussioner om hur vi gör för att höja statusen på DM kom upp. Vi förbereder  
för en fortsatt diskussion på nästa möte. 
 
   2.6 
Nästa möte skall hållas den 23 maj i Avesta med inledande golf kl. 13.00. Möten 
Vi samlas cirka 11.30 för att äta lunch. Mötet börjar kl. 18.00. Anmälningsplikt 
till MS, tel: 0226-564 10, 070-628 58 34 eller monica.smed@edu.avesta.se. 
 
   2.7 
Mötet avslutades av ordföranden.  Avslutning 
 
Vid protokollet: 
 
 
Monica Smed 
 
 
Justeras 
 
 
Jan Svedin 


