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Motet oppnades av ordforanden. Beslutades att protokollet upprattas och
justeras av Eie Landquist och Hans Grandin.

Dagordningen godkandes.

Foregaende protokoll nr 6-2010 har justerats och firms pa hemsidan.

Hans rapporterade att han deltagit i SGF:s Beredningsmote den 18-19 februari och
tillsammans med ovriga ombud pa Forbundsmotet. Besluten pa FM togs helt enligt
diskussionerna pa beredningsmotet och forslagen till FM.

DGF:s vararsmote holls den 22 mars med gott deltagande. Protokollet ar justerat och
firms utlagt pa hemsidan

Hans rapporterade att Alvdalens GK fatt sitt M2 medlemskap forlangt t.o.m 2012.
Klubben inviger sitt forsta golfhal pa Oppen golfdag 22 maj.

Hans rapporterade att Gagnefs GK:s driftbolag gatt i konkurs och att banan kopts
av en privatperson. Eie rick i uppdrag att kontrollera att nyttjanderattsavtalet foljer
SGF:s nya stadgar.

Eie rapporterade att ekonomin ar under kontroll. Samtliga klubbar har betalt ski
medlemsavgift. Ett bidrag for genomfbrd verksamhet pa 16 658 kr har kommit fran
DIF. Hans sander ater ut mall for redovisning av deltagare vid aktiviteter.

Introduktionskort enligt beslut pa vararsmotet ar skickade till klubbarna och GIT ar
rensat fran alia DGF-funktionarer. Hittills har 2 klubbar lamnat uppgift om vilka
juniorer som fyller kraven for juniorgreenfee. Dessa hanteras fortfarande i GIT.

Stefan rapporterade i sin franvaro att en TLR-utbildning genomforts. Laget for dom-
arna ar under kontroll aven om 2 stycken (P-G Engemoen och Sten Englund) lamnat

1:1
Oppnande

1:2
Dagordning

1:3
F.g. protokoll

1:4
Rapport er

Utbildning



uppdraget.

Hakan rapporterade att ERFA-mote for banpersonalen hallits i Sa'ter den 6 april.
25 deltagare samt bankonsulenten Tomas Andersson fran SGF diskuterade miljofragor
(EU-direktiv mot vaxtskyddsmedel kommer 2014), overvintringsfragor och skottning
eller vintertackning. Tomas informerade ocksa om behovet av kalkning mot surhet
och grasets behov av kalcium. Overvintringen pa vara banor har varit bra aven om
det forekommer en del snomogel och isbrannor.

Hakan foredrog aven motiven for DGF:s forslag om enhetliga banmarkeringar infor
RM 2013. Forslaget bemottes positivt och skall nu behandlas hos klubbarna.
SGF har under vintern sett over bankonsulentverksamheten och gjort vissa
forandringar. Man har darfor sant ut en enkat till distrikten som Hakan besvarat.

Karin rapporterade att en DKO-traff halls i Leksand den 21 maj. I dagslaget ar det
13 lunchare och 11 golfare anmalda till traffen.

Rapporterades att arets Dalagolf.se Mixed stallts in.

Peter rapporterade att Dalsjo va'xlat sin omgang av seriespelet med en Norrlandsklubb
for att undvika att vi far 3 seriespel samma helg i Dalarna.

En skrivelse angaende seriespelen for H55 och H65 har inkommit. Skrivelsen skall
tas upp pa nasta TK-traff och darefter pa hostarsmotet.

Goran rapporterade att Team Dalarna rullar pa. Man jobbar for att fa egna sponsorer
och har narmast en tra'ff med forre tourspelaren Viktor Gustafsson pa schemat.

Det talangnatverk som bildats (Magnus Ahlgren, Johan Holmgren, Anders Larsson,
Kattis Hjort, Bengt Niklasson och Goran Aslund) jobbar pa.

21 ungdomar ar for narvarande anmalda till talanglagret pa Hagge den 20-21 maj.
Anders Larsson tar hand om lagret tillsammans med Hagges pro Johan Holmgren.

Dalarna har aven i ar fatt 6 platser till Supercamp som halls i Ljungbyhed den 9-13 juli.

En GL-utbildning steg 1 for ledare 7-12 ar genomtordes den 7-8 maj med 18 deltagare.
GL-utbildningen steg 2 for ungdom 13-21 ar stalls in i ar p.g.a. for fa anmalda. Eie
och Goran fick i uppdrag att kontakta SISU for ersattning till ledare m.m.

Inbjudan till JSM for juniorlag har skickats till klubbarna. Dalarna och Varmland har
en gemensam kvalomgang.

Fragan om SGF:s juniorkonsulenter har stoppats upp pa SGF-niva. Annars finns
nu en intresserad ledare fran Dalarna.

Goran rapporterade att man beslutat stalla in Skandia Tour klass 2 som ar en handicap-
tavling for att inte riskera for litet startfalt i Skandia Tour.

Golfgymnasiet har fdrlorat sin RIG-status vilket kan ha paverkat sokandet. For dagen
finns ingen sokande till fb'rsta aret utan bara 5 clever under utbildning.
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Den 19-21augusti arrangeras distriktens ERFA-traff i Enkoping. Hans ar anmald
och kommer att skicka programmet till styrelsen for synpunkter och tillagg.

Styrelsen beslutade att SGF:s andra introduktionskort skall tilldelas Hakan Glimaker.

Ansokan om distriktets guldmarke har inkommit fran Hans Grandin och Ulf Pahlsson.
Vidare har en ansokan om ma'rke inkommit fran Bo Wickberg, F-B GK. Styrelsen gav
Eie i uppdrag att forbereda beslut till na'sta styrelsemote.

Forslag till annonsering infbr Oppen golfdag foredrogs. Styrelsen beslutade att DGF
tar hela kostnaden for annonseringen.

Eie fick i uppdrag att komplettera med profilklader for domare och styrelsen.

Peter rapporterade att Dalsjo paborjat bygget av sin handikappanpassade korthals-
bana. Man soker ocksa medel for en traningsstudio och vill erbjuda DGF och andra
klubbar tillgang till derma. Styrelsen beslutade att stodja Dalsjos ansokan om medel
genom lampliga atgarder.

Nasta styrelsemote skall hallas den 9 augusti pa plats enligt kallelse. Huvudtemat for
Motet Mr RM 2013.

Styrelsen beslutade ocksa att Hostarsmotet skall hallas den inte onsdag den 21 September.
Pa motet skall forslag om andring av stadgarna enligt vad som beslutades pa FM tas
upp till beslut.

Motet avslutades av ordforanden.
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