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Plats: Konferensrum på Vägverket, Borlänge 
 
Närvarande:  Hans Grandin, ordf. Bengt Pettersén  
  Ulf Påhlsson Eie Landquist 
 Lars-Erik Bech  Pekka Juntilla (sen) 
 
Förhindrade:  Peter Björklund  Monica Anderstedt 
 Gun Smed  Anders Larsson 
 
   2.1 
Mötet öppnades av ordföranden. Till sekreterare för mötet utsågs Eie Landquist. Öppnande 
 
   2.2 
Rapporter från verksamheten gjordes av resp. ansvariga. Rapporter 
 
Ekonomi 
Eie rapporterade från sin start som kassör. Han har bytt bankkontor till Borlänge  
och i samband därmed fått tillbaka 1 800 kr som banken felaktigt tagit ut för  
postgiroöverföring. Eie har också betalt samtliga inkomna räkningar och  
fakturerat klubbarna prel. årsavgifter på knappt 165 Tkr. I kassan finns 159 185 kr.  
 
Styrelsen beslutade att alla fakturor skall skickas direkt till kassören på adress:  
DGF, Box 2090, 781 02 Borlänge.  
 
Vidare beslutades att alla utlägg skall redovisas på fastställd blankett. (bilaga 1) 
   
Styrelsen beslutade även att från varje möte skall ojusterade noteringar eller justerat  
protokoll föras enligt bifogad mall (bilaga 2). Protokollet (noteringarna) skall snarast 
skickas med e-post till kansli.dgf@dalagolf.nu som går till Eie, Peter och Hans för  
publicering på hemsidan. I meddelandet till kansliet skall framgå hur och på vilka  
debitering av kostnader skall göras. Eie fakturerar löpande och håller också kontakt  
med SISU om bidrag. 
 
Anläggning 
Bengt rapporterade att han genomfört två utbildningsdagar för Banansvariga och  
ett ERFA-möte för banpersonal.  
 
Bengt rapporterade även att planerna på en ny bana i Falun är på väg att ta form  
mot byggstart 2006. Hans rapporterade att han varit i kontakt med Orsa som  
också räknar med att bilda klubb och börja bygga 2006. 
 
Beslutades att Bengt skall ha ett möte med slopegruppen för att utreda deras  
verksamhet och förutsättningarna för att genomföra slopevärdering enligt  
verksamhetsplanen. 
 
Utbildning 
Lars-Erik rapporterade att 2 domare hoppat av och 2 inte klarat proven. Styrelsen 
beslutade att försöka genomföra en kurs för nya domare till hösten. 

mailto:kansli.dgf@dalagolf.nu


 
Arbetet med genomgång av de lokala reglerna pågår. Hittills har alla granskade  
klubbar haft behov av rättelser.  
 
Idrott 
Pecka rapporterade från Idrottsträffen på Bosön. Träffen var mycket bra.  
Från Dalarna deltog idrottsansvariga från Falun-Borlänge, Hagge och Dalsjö. 
 
Pekka rapporterade att juniorlägret den 4-5 juni kommer att flyttas från Hagge  
till någon annan klubb. Den primära målgruppen för lägret är de juniorer 
som klubbarna valt att ge introduktionskort. Programmet är under arbete men  
kommer att innehålla någon form av ledarutbildning.  
 
Finalen i Dalaserien (seriespel för ungdom upp till 15 år) kommer att spelas på  
Hagge den 4 september. 
 
Ulf rapporterade att TKO-konferensen beslutat att man skall ha 2 årliga möten  
för att bara diskutera tävlingsfrågor.   
 
 
   2.3 
Eie och Hans redovisade sina intryck från Förbundsmötet. Att åka med bundna Övriga  
mandat för hur man skall rösta på motioner och propositioner är inte bra eftersom frågor  
man då inte kan delta i debatten och ta ställning till nya förslag. DGF kommer  
därför att kalla till en ordförandekonferens i slutet av februari 2006 för att  
behandla propositioner och motioner och ge förslag till FM-ombud om ev. 
någon klubb vill finnas på plats i en speciell fråga.  
 
Samtliga beslut från FM finns utlagda på SGF:s webbplats. Förslaget till nya  
normalstadgar för distrikten skall skickas ut till styrelsen så snart som möjligt.     
 
De samarbetsavtal mellan klubbarna som kommit in redovisades. Glädjande 
är att samtliga klubbar kommer att delta i Dalagreenfee och ”fritt” spel för  
juniorer.  
 
Antalet mottagare av DGF:s nyhetsbrev är snart 300 personer och klubbar.  
Om någon kommitté vill ha ett eget nyhetsbrev eller en gemensam e-postadress  
går det att ordna med befintlig webblösning.   
 
    2.4  
DGF:s organisation och hur verksamhetsplanen skall genomföras diskuterades. Verksamhets- 
 plan  
Styrelsen beslutade därefter att arbeta med tre länstäckande kommittéer för bana,  
idrott och utbildning/domare.  
 
Under idrottskommittén (där klubbarnas idrottsansvariga ingår) bildas två  
Idrottsråd, Norr och Söder, som genomför aktiviteter. Givetvis kan Idrottsråden  
samverka över hela Dalarna om man anser att det är det bästa.  
 
Hans fick i uppdrag att komplettera förslaget till Organisationsplan och bilägga 
det till protokollet för en remissrunda i DGF-styrelsen innan det sänds ut till  
klubbarna.   
 
Listan med klubbarnas rekvisitioner av introduktionskort skall snarast skickas  
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till DGF-styrelsen så att de kommittéansvariga kan bilda sina kommittéer.  
 
Övriga innehavare av introduktionskort är en tillgång för Idrottsråden och bör  
delta i DGF:s höstkonferens.  
 
Eie och Hans fick i uppdrag att snarast träffa SISU och gå igenom DGF:s verk- 
samhetsplan för att ta reda på vilka aktiviteter som är bidragsberättigade. 
 
Beslutades att frågan om vem som skall ha SGF:s introduktionskort utreds  
och beslutas av Hans.   
 
 2.5 
Nästa möte skall hållas den 15 juni kl 18 prel. på Snöå GK. För dom som hinner  Möten 
arrangeras en golfrunda med start kl. 13.  
   2.5 
Mötet avslutades av ordföranden.  Avslutning 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Eie Landquist 
 
Justeras 
 
 
Hans Grandin 
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