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Plats:

Narvarande:

Pylonen Borlange

Jan Svedin, ordf.
Stefan Lowen
Peter Bjorklund
William Danielsson

Eie Landquist
Hakan Glimaker
Hans-Inge Nordqvist

Forhindrade:

3:1
Motet oppnades av ordforanden. Till sekreterare for motet utsags Eie Landquist. Oppnande

Dagordningen godkandes.

Foregaende protokoll nr 2012-08-09 har justerats och fmns pa hemsidan.

3:2
Dagordning

3:3
F.g. protokoll

3:4
KonstitueringStyrelsen beslutade att foreningen tecknas av styrelseledamoterna var for sig.

Styrelsen beslutade att Eie Landquist och Jan Svedin var for sig tecknar
bank- och bankgirokonto.

Styrelsen beslutade att utse Eie Landquist till ledamot i valberedningen.

Till idrottsansvarig utsags Peter Bjorklund, till TKO Hans-Inge Nordqvist, till
BKO Hakan Glimaker, till ULD Stefan Lowen och till DJKO William Danielsson.
Sekreterare/Kassor Eie Landquist

Beslutades att Peter Bjorklund skall vara vice ordforande tas. Vidare skall kontaktpersoner
for dam- och seniorverksamheten utses och adjungeras till Idrottskommitten.
Anders Larsson fortsatter som elitcoach

Vid hostarsmotet den 17 oktober beslutades att avgiften per aktiv medlem
blir som tidigare 12 kronor

Styrelsens prel. forslag till verksamhetsplan godkandes och skall
kompletteras vid nasta styrelsemote.

Dalagolfen H55 har haft sitt hostmote i Rattvik den 19 September.

3:5
Verksamhetspl

3:6
Rapporter



Peter Bjorklund rapportera fran motet att tidigare "Generaler" for
H55 Lars-Erik Roos och Dan Brask tackade for sig, och ersatt med
nya "Generaler"

Hans-Inge Nordqvist rapporterade fran TKO konferensen att vi bar endast tva tavlingar
Under 2013 som skall laggas ut pa vara klubbar, fbrst skall kontakt tas med klubbar som
inte arrangerar RM under aret, noteras aven att ingen seriespelsomgang kommer att
arrangeras i vart distrikt under 2013

Beslutas att vi skall arrangera "Golftinget" sondagen den 20 januari med borjan
Kl. 09.30 till 16.00.
Janne undersoker lokaler och till vilken kostnad dessa firms for uthyrning, behovet 3r
en storre lokal for ca 80 - 90 personer samt 6 konferensrum

Fraga skall stalla till Hans Grandin, om utbildning for att hantera distriktets hemsida,
och da i kombination med GIT utbildningen den 12 november.

Styrelsen beslutar att tillstyrka Alvdalens GK:s ansokan om forlangt M2 medlemskap,
svar skickas av ordforanden till SGF

Beslutades att nasta styrelsemote skall hallas den 7 januari 2013, med borjan
Kl. 17.00, lokal Turistbyrans konferenslokal i Borlange

3:7
Nasta mote

Motet avslutades av ordforanden, som tackade for visat intresse
3:8
Avsluming

Vid p/oiokollet:

Eie.Landquist

Justeras
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