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   4.1 
Mötet öppnades av ordföranden.  Öppnande 
 
   4.2 
Föregående mötes protokoll föredrogs och lades till handlingarna. Fg protokoll 
 
 
   4.3 
Ekonomi.    Rapporter 
 
Annika redogjorde för ekonomin som går enligt budget  
 
 
Bankommittén 
 
Bengt Pettersén rapporterade att de ekonomiska ramarna vid slopning av banor godkändes vid 
Ordförandekonferensen i Gagnef. Kostnaden uppskattas till ca: 9-10.000 kr/18 hål där 7.000 kr är 
konsultkostnad för inmätning och ca: 2-3.000 för bilersättning,  mat och ev. logi. Klubbarna faktureras 
kostnaden, går ej via DGF.  
 
Det finns fortfarande klubbar som inte har hämtat skyltarna ”Säker Golf i Dalarna”, dessa finns för 
avhämtning på Falun Borlänge GK. Klubbarna ombesörjer själva transport av skyltarna från FBGK. 
 
 
 
Idrottskommittén 
 
Ulf Rapporterade att DM, alla klasser har genomförts på Säters GK. Arrangemanget fungerade mycket bra 
och tackar Säters GK. Erfarenheten från att köra alla klasser samtidigt var positivt då vi får större startfält 
och tävlingen får ses som Dalagolfens dag.  
 
Färgfemman har haft sitt finalspel på Sollerön där Harriet och Gusten Åberg FBGK segrade. Det har varit 
fler startande i årets upplaga än tidigare. Klubbarna måste bli bättre på att deltaga/marknadsföra tävlingen så 
att vi får ett större startfält till 2004. 
 
Ulf kommer att kalla tävlingsansvariga till ett möte den 29/10. 
 
Till Idrottskonferensen i Malmö åker Anders, Pekka, Nils-Erik och Ulf. 



 

  
Anders Larsson rapporterade att Dalalaget har deltagit i Ryder Cup matchen mot Stockholm/ 
Uppland/ Dalarna och Värmland. Dalarna kom på en 4’e plats. 
Rankingsystemet för våra elitspelare skall diskuteras på Idrottskonferensen. 
 
Pekka rapporterade från Dalarnas tidningars golf och våra distriktstävlingar. Junioransvariga från 
klubbarna kommer att bjudas in till vårt höstmöte. 
 
Tjejer 
 
Tjejfesten som planerades till den 31 aug. ställdes in pga. för få anmälda.  
   4.4 
   Höstmöte 
Till höstmötet den 22 november Teknikdalen Högskolan Borlänge har  
Ingemar Nyman, Idrottschef SGF inbjudits. Klart är också att vi kommer att få  
information ang. GIT projektet. 
 
   4.5 
I stort fungerar verksamhetsplanen. Avvikelser förs in vid utvärdering efter säsongen. Verksamhetsplan 
 
 
   4.6 
   Övriga frågor 
Disciplinärende 
Vi har fått in ett anmälan och ärendet kommer att behandlas i disciplinnämnden. 
Hans sammankallar. 
Hans och Peter har varit på en 2 dagars konferens som behandlar disciplinärenden, 
SGF arrangerade. 
 
SGF/DGF möte i Borlänge den 8-9/11 på Scandic Hotel Borlänge där DGF Dalarna 
är värdar. Mötet skall bla. diskutera distriktförbundens roll i golf sverige.  
 
 
   4.7 
   Avslutning 
Nästa aktivitet är den 8-9 november SGF/DGF konferens. 
Nästa styrelsemöte tisdag den 20 januari 2004.  
 
Mötet avslutades av ordföranden.   
 
Vid protokollet: 
 
 
Peter Björklund 
 
Justeras 
 
 
Hans Grandin 


