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Plats: Vägverket Borlänge 
 
Närvarande:  Hans Grandin, ordf. Peter Björklund, sekr 
 Bengt Pettersén Annika Morin  
 Pekka Junttila Ulf Påhlsson 
 Gun Smed Anders Larsson  
 Nils-Erik Witteberg Monica Anderstedt 
   
   
 
   5.1 
Mötet öppnades av ordföranden.  Öppnande 
 
   5.2 
Föregående mötes protokoll föredrogs och lades till handlingarna. Fg protokoll 
 
 
   5.3 
Ekonomi.    Rapporter 
 
Annika redogjorde för ekonomin. Hans och Annika kontaktar revisorn inför årsmötet. 
 
 
Bankommittén 
 
Bengt Pettersén rapporterade att det planeras en kurs för förtroendevalda BKO  
medlemmar under Q1-Q2. Kursen vänder sig inte till greenkeepers. 
 
Det finns fortfarande klubbar som inte har hämtat skyltarna ”Säker Golf i Dalarna”,  
som finns för avhämtning på Falun-Borlänge GK. Klubbarna ombesörjer själva  
transport av skyltarna från FBGK. 
 
 
Idrottskommittén 
 
Ulf Rapporterade att det senaste mötet för tävlingsansvariga (29/10) i klubbarna  
hade ett fåtal deltagare.  
 
Det är svårt att finna arrangör för herrarnas div III seriespel omgång 2. 
 
Hagge GK kommer att arrangera Nordiska Mästerskapen för seniorer den 13-14/8. 
 
Anders rapporterade tankar om riksrankingsystemet för våra elitspelare från Idrotts- 
konferensen. En träff kommer att anordnas för juniortjejer i Borlänge den 1 februari. 
 
Gun rapporterade beträffande damgolf att det skall arrangeras tjej- och damtävling  
i september, 18 hål GS. Ett vårmöte skall hållas den 7/2 för att diskutera Dalaserien. 
 



Pekka rapporterade att det har inkommit några nomineringar från klubbarna för årets  
juniorer men inväntar fler förslag från klubbarna. 
 
Monica berättade om tjejsatsningen ”Tjejer på klubben”. Under våren/sommaren  
planeras ett 1-2 dagars tjejläger, typ fjolårets läger i Rättvik.  
   5.4 
   Årsmötet 
Årsmötet hålls i Vägverkets Pylonen lördag den 20 mars. Nils-Erik valdes till 
styrelsens representant i valberedningen.  
 
   5.5 
Hans, Bengt och Ulf har deltagit på Mellantinget i Västerås. Övrigt 
 
Hans åker på GDF ordförandekonferans den 13 februari 
 
Förfrågan har inkommit från SGF om förlängning av Tällbergsbyarnas GK M2  
medlemskap. Mötet beslutade att förorda ett förlängt M2 medlemskap. 
 
Frågan om fritt spel för juniorer respektive DGF introduktionskort diskuterades 
och kommer att behandlas på årsmötet.    
    
 
   5.6 
   Avslutning 
Nästa möte är årsmötet den 20 mars 2004.  
 
Mötet avslutades av ordföranden.   
 
Vid protokollet: 
 
 
Peter Björklund 
 
Justeras 
 
 
Hans Grandin 
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