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Plats: Vägverket Borlänge 
 
Närvarande:  Hans Grandin, ordf. Peter Björklund, sekr 
 Bengt Pettersén Annika Morin  
 Pekka Junttila Ulf Påhlsson 
 Anders Larsson Lars-Erik Bech 
   
Förhindrade: Gun Smed Monika Anderstedt 
 
   2.1 
Mötet öppnades av ordföranden.  Öppnande 
 
   2.2 
Föregående mötes protokoll föredrogs och lades till handlingarna. Fg protokoll 
 
   2.3 
Ekonomi    Rapporter 
 
Budgeten gicks igenom och godkändes med undantag för Idrott som för närvarande 
har för hög budget. Eftersom inte alla kommittéansvariga deltog i mötet beslutades 
att Ulf får i uppgift att gå igenom budgeten med respektive kommittéansvarig och se 
till att man hamnar inom ramen. 
 
Bankommittén 
 
Bengt Pettersén rapporterade att 7 klubbar deltog i motorsågskursen i Rättvik.  
En lyckad kurs, enligt uppgift. 
 
En ERFA-träff där bl a nya miljökrav diskuterades har hållits den 29/3 i Högbo.  
Bengt åker på SGF miljökonferens i Göteborg den 12 juni. 
 
En ny inbjudan till ideellt arbetande BKO/medlemmar kommer att skickas ut.  
Den tidigare inbjudan hade lockat för få deltagare och ställts in. 
 
Bengt rapporterade från Dalarnas Idrottsförbunds/SISU årsmöten. Intressant  
statistik finns på deras hemsida över hur väl/dåligt våra golfklubbar nyttjar bidragen. 
 
Utbildning 
 
Vårens domarkurs har genomförts. Lennart Ebbegren är ny ass FD domare,  
Peter Björklund ny DD domare, 6 nya ass DD Sten Englund, Anders Folkesson,  
Roger Lowén, Stefan Lowén, Lars West och Ulf Påhlsson. Målet är att varje  
klubb skall ha en egen domare. 
 
Kostnader för assisterande distriktsdomares deltagande i tävlingar bekostas  
av DGF. Kostnader för distriktsdomare med undantag för DM skall tas av  
arrangerande klubb. 
 
Lars-Erik fick OK på att köpa västar eller annat lämpligt plagg till domarna  



att bära i samband med domaruppdrag. 
 
Beträffande nybörjarutbildningen 36+ har alla distriktets klubbar fått auktorisation.  
 
Idrottskommittén 
 
Elit 
Elitledarutbildning har genomförts den 17/4 med 6 deltagare. En uppföljningsträff  
planeras till hösten. 
 
Den 22/6 kommer det att vara ett elitjuniorsammandrag i Sunne mot Värmland med 
5 killar och 3 tjejer. 
 
Det nya golfrankingsystemet börjar ta form och finns att läsa på golf.se. 
   
Junior 
Tävlingsmanual ang juniortävlingarna är utskickad till klubbarna. Dalarnas tidningars  
CUP affisch är klar och skickas till klubbarna. Pekka/ Monika / Anders åker på kurs  
i Högbo med ämnet Golf för barn. 
 
Beslutades att Årets junior kan tilldelas samma junior mer än en gång. 
 
Tävling 
Ett möte för klubbarnas tävlingsansvariga kommer att hållas i Gagnef 28 juni.  
Eftersom regelkunskapen ofta är låg på t ex klubbtävlingar skall målet om en  
domarutbildad per klubb förankras.  
 
   2.4 
Hans, Bengt och Ulf har deltagit i FM – SGF 100 års jubileumskväll. På FM blev Förbundsmötet  
alla beslut enligt FS förslag utom i frågan om distriktens roll där mötet beslutade  
enligt det förslag som framlades av Stockholm/Skåne sedan FS återtagit sitt förslag. 
 
   2.5 
Påminnelse skall skickas ut till de klubbar som inte har skickat in ansökan om  Övriga frågor 
Fritt spel för juniorer eller svarat på om de tänker vara med i Dalagreenfee. 
 
Årets ordförandekonferens planeras till den 5/9. 
   
Nästa styrelsemöte skall hållas den 23/8 på Snöå GK med inledande golfspel och  
därefter styrelsemöte.    
 
   2.6 
Mötet avslutades av ordföranden.  Avslutning 
 
Vid protokollet: 
 
 
Peter Björklund 
 
Justeras 
 
 
Hans Grandin 
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