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Motet oppnades av ordforanden.

Beslutades att Eie och Hans upprattar och justerar protokollet.

Dagordningen godkandes.

Fbregaende protokoll nr 1-2012 bar justerats och finns pa hemsidan.

Verksamhetsrevisorernas planering for 2012-13 bar sants ut till styrelsen for
kannedom.

Noteringar fran distriktens och SGF:s ERFA-traff i Ostersund bar sants till styrelsen
for kannedom.

Eie foredrog den ekonomiska redovisningen. Laget ar under kontroll.

Rapporterades fran ordfbrandetraff pa Mora GK den 14 augusti att Rattvik vann
DGF:s vandringspris. I motet deltog SGF:s verksamhetsrevisor Christer Palmborg.
De klubbrepresentanter som deltog gav DGF i uppdrag att anordna en ordfbrande-
traff i samband med DGF:s hostarsmote den 17 oktober. Kallelse bar sants.

Hakan rapporterade om den miljoenkat som skickats ut. For narvarande vill ingen av
de 5 klubbar som svarat ha hjalp med miljoarbetet men man bnskar att fragan halls
levande till nasta ar.

En valbesokt och uppskattad ERFA-traff om Course set up bar genomforts pa
Gagnefs GK tillsammans med SGA och SGF:s bankonsulenter.

Snoa och Gagnefs GK bar ocksa haft vardefulla specialbesok av SGFrs G6ran
Hansson och Mikael Frisk infor RM 2013.

En inbjudan bar skickats ut till SGF:s kommande seminarier om bevattning.

Hakan tar kontakt med slopegruppen angaende planering av banvarderingar
och slopegruppens inventarier.
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Peter rapporterade att inget speciellt hant pa idrottsfronten.

Planeringen for RM 2013 rullar pa. Broschyr ar tryckt och distribuerad. Affischer
till klubbarna ar bestallda genom Benny N. Nasta mote halls den 13 September.
Fragan om att arrangorsklubbarna skall delta i obligatorisk TLR-utbildning tas upp.
Se under utbildning nedan.

Peter kommer att delta i avslutningen for dalagolfen 55+ i Rattvik den 19 September.
Skall t ex tavlingen delas upp i klasser for 55+ och 65+? Var skall vara DGF:s
framtida roll? Kan en deltavling/finalen vara DM? Skall resultatredovisning ligga
i GIT och pa dalagolf.se? Hans kollar med ovriga distrikt hur motsvarande tavlingar
administreras och meddelar Peter.

Idrott

Hans-Inge har foljt upp resultaten fran arets tavlingar med nedslaende resultat.
DM genomfordes bara fbr herrar junior och seniorer. Kategori-DM stalldes in pa
grand av att banan var for blot. Pristagarna bjuds in till DGF:s hostarsmote.

Beslutades att inbjudan till nasta ars DM skall ske genom DGF.

Hans-Inge kommer att delta i TKO-konferens den 6-7 oktober.

Hans rapporterade fran diskussioner med Goran A. och Anders Wasberg fran
Uppland att Dalarna beslutat sta over arets 4-landskapmatch eftersom den har en
ovre aldersgrans pa 21 ar och DGF:s elitverksamhet har sin ovre grans vid 16 ar.
Dalarna har istallet genomfort och vunnit en match mot Varmland for spelare
upp till 16ar.

For ovrigt har flera av arets ungdomstavlingar stallts in pa grund av daligt vader.

Stefan rapporterade att de tavlingar som kravt domare haft sadana.
Pa begaran av ordforandetraffen kommer en TLR2/funktionarsutbildning att starta
under hosten. Utbildningen genomfors pa Mora GK och kommer att avslutas med
prov for distriktsdomare bland annat infor kommande RM.

Fragan om utmarkelser i distriktet diskuterades. En fraga angaende detta sandes till
SGF. Stefan tick i uppdrag att ta fram pris pa standar.

Kallelse har sants till Hostarsmote den 17 oktober kl 18.00 pa Pylonen. Efter motet
kommer en ordforandetraffatt hallas.

SGF:s styrelseseminarier arrangeras i ar i Tallberg den 3 oktober och 14 november
och i Gavle den 4 oktober och 15 november. Inbjudan har sants till klubbarna.

GIT-utbildning for styrelsen kommer att hallas den 23 oktober pa KnowIT.

SGF har kallat till golfting den 17-18 november. DGF:s representanter utses pa host-
arsmotet.

Beslutades att prel. arrangera Dalarnas golfting den 25 november.

Motet avslutades av ordforanden som ocksa tackade ovriga ledamoter for tiden
tillsammans under sin tid som ordforande.
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