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   3.1 
Mötet öppnades av ordföranden.  Öppnande 
 
   3.2 
Föregående mötes protokoll föredrogs och lades till handlingarna. Fg protokoll 
 
 
   3.3 
Rapporter per verksamhet föredrogs enligt verksamhetsplanen. Rapporter 
 
Ekonomi     
Annika rapporterade om ekonomin och delade ut rapport per område till resp. Inga  
större avvikelser föreligger utom för utbildning där distriktsdomarkursen blivit dyrare.  
En räkning från Furudals Bruk utreds med Gun Smed.  
 
Beträffande SDF-bidraget har vi ännu inte fått det utbetalt. Hans G kontaktar DIF och  
utreder om några handlingar saknas. 
 
Bankommittén 
Bengt P rapporterade att slopegruppen under året genomfört värdering av Hagge, 
Avesta, Hedemora, Idrefjällen och Snöån. Dalsjö, Falun-Borlänge och Säter återstår. 
 
På ordförandekonferensen kommer Bengt att ta upp Säker golf, frågan om utbildning  
i miljöfrågor, regler för användning av golfbilar och slopegruppens arbete. 
 
Utbildning 
Lars-Erik rapporterade att han följt upp de frågor om hur klubbarna genomför sin 
nybörjarutbildning som kommit. 
 
Enligt gällande regler skall klubbarnas lokala regler godkännas av distriktet. Lars- 
Erik kommer att begära in dessa för att låta domarna göra en genomgång under vintern.   
 
Idrottskommittén 
 
Elit 
Eftersom Anders inte deltog i mötet lämnades ingen rapport. 
 
Junior 
Rapporterades att Falun-Borlänge GK meddelat att man ansluter sig till försöket med  



fritt spel för juniorer enligt den överenskommelse som övriga klubbar gjort. Det innebär  
att samliga klubbar i distriktet deltar.  
 
Tävling 
DM har genomförts för samtliga herrklasser. Inga damklasser samlade tillräckligt  
med anmälningar. 
 
Sverigelotten har i år samlat fler deltagare än tidigare. Lista över vilka par som  
kvalificerat sig till finalen i Hedemora den 19 september finns utlagd på dalagolf.nu. 
 
Tjejer 
Eftersom Monika inte deltog i mötet lämnades ingen rapport. 
 
Damer 
Eftersom Gun inte deltog i mötet lämnades ingen rapport. 
 
   2.4  
Nästa styrelsemöte hålls prel den 29 september på Sollerö GK med golf som inledning Övrigt 
för dom som har tillfälle. 
 
DGF:s höstkonferens arrangeras prel. den 20 november i Teknikdalen eller på Vägverket 
beroende på hur många vi räknar med att bli. Ulf fick i uppdrag att undersöka med  
Vägverket, Hans med Teknikdalen.  
 
Inbjudan till SGF:s Idrottskonferens den 15-17 oktober på Star hotell i Sollentuna  
har kommit. Anmälan av deltagare från distriktet samordnas av Ulf.  
 
SGF:s distriktskonferens kommer att hållas i Halmstad den 12-13 november. Hans G 
återkommer om vilka som bör delta så snart programmet är klart. 
 
Till styrelsens representant i valberedningen utsågs Bengt Pettersén.  
 
   2.5 
Mötet avslutades av ordföranden.  Avslutning 
 
Vid protokollet: 
 
 
Peter Björklund 
 
Justeras 
 
 
Hans Grandin 
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