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Styrelsemöte 3-2002  

 
 
 
Plats: Konferensrum Hagge Golfklubb, Ludvika 
 
Närvarande:  Jan Svedin, ordf.  JS 
 Håkan Dahlman HD  
 Nils-Erik Witteberg  N-EW 
 Bengt Pettersén BP 
 Monica Smed  MS 
 Hans Grandin HG 
 
Förhindrad: Birgitta Englund  
 Ulf Påhlsson 
 
   3.1 
Mötet öppnades av ordföranden.  Öppnande 
 
   3.2 
Föregående protokoll föredrogs och lades till handlingarna. I anslutning till detta  Föreg. prot. 
rapporterade BP från Bankommitténs träff.  
 
   3.3 
Från Dalarnas Idrottsförbund har meddelande kommit om att Steinar Bergholt utsetts  Skrivelser 
till revisor i DGF. 
 
SGF har brevledes meddelat att Älvdalens GK beviljats medlemskap nummer 460 
med tidsbegränsning (M2) under tiden 2002-04-15 t.o.m. 2004-04-15. 
  
Från SGF har en skrivelse med anledning av 100-årsjubiléet kommit. I jubileums- 
kommittén ingår Sven Bodevik från F-B GK. Styrelsen beslutade att inbjuda  
Sven till DGF:s höstkonferens för att presentera programmet för klubbarna. 
 
En skrivelse från SGF:s valberedning har kommit där man meddelar att Peter  
Eriksson är den som skall ha kontakt med vårt distrikt. Styrelsen beslutade att  
inbjuda Peter till DGF:s höstkonferens för att prata om Ruff-gruppens och  
valberedningens arbete. 
 
   3.4 
HG rapporterade att SGF:s styrelse utsett Peter Björklund och Jöran Norman som  Rapporter 
ledamöter i referensgruppen för IT tillsammans med Medelpads representant. 
 
HD rapporterade att han deltagit i invigningen av 18-hålsbanan i Furudals Bruks 
och överlämnat lyckönskningar och en blombukett från distriktet. 
 
N-EW delade ut programmet för utbildningstinget den 12-13 oktober. Efter att ha Utbildning 
gått igenom detta beslutade styrelsen att på söndag eftermiddag under den tid som  
avsatts för varje distrikt, göra en genomgång och sammanfattning av hur vi skall  
arbeta med de inslag som finns i det gemensamma programmet. Styrelsen beslutade 
att styrelseledamöterna skall delta på distriktets bekostnad. 
 
 



BP rapporterade han deltagit i bankommitténs möte den 19-20 april.  Bana 
 
Gagnef har sin bana klar och arbetar nu med finplanering och sådd. Invigningen  
kommer prel. att hållas den 28 juni 2003. 
 
Eftersom Birgitta E inte var närvarande lämnades ingen rapport. Damer 
 
MS rapporterade att juniorledarträffen på Hagge varit uppskattad. Den planerade  Junior 
tjejfesten på Fullerö har ställts in på grund av för få anmälda. Kanske kan avståndet 
till Västerås ha viss betydelse. 
 
MS har fått en inbjudan och åker med tre tjejer till Compaq Open på Vasatorp för att  
låta spela med en pro.   
 
HD rapporterade att de träningsläger i norr och söder som planerats under våren  
ställts in på grund av för få anmälda. Till norr-lägret fanns 6 anmälda och till söder  
bara en. 
  
 
Resultat- och balansrapport per 2002-06-30 har upprättats av JB som därefter  Ekonomi 
överlämnat samtliga handlingar rörande ekonomin till ordföranden. Enligt ett  
kontoutdrag per 07-31 har vi 260 459, 53 på vårt bankkonto.  
 
Efter diskussion om möjliga alternativ beslutade styrelsen att Nils-Erik Witteberg,  
parallellt med sitt uppdrag som ULD, skall inneha posten som kassör till  
verksamhetsårets slut. 
 
Styrelsen beslutade att återkalla fullmakten för Jörgen Bolander att teckna  
bank- och postgirokonton och att Nils-Erik Witteberg och Jan Svedin var för  
sig tecknar föreningens bank- och postgirokonton. 
 
Eftersom inte Ulf P var närvarandse lämnades ingen rapport. Klagomål har kommit  Tävling 
om för dålig information om Färgfemman Mixed.  
 
   3.5 
Styrelsen beslutade att arrangera den traditionella ordförandeträffen i Furudal den Övriga frågor 
1:a september kl 11 till ca 19.  
 
Frågor att diskutera är: 
 

1. Introduktionskorten 
Hur många skall varje klubb kunna rekvirera? Vilka personer skall ha dem och  
skall någon insats i arbetet i distriktet krävas? 
   

2. Dalagreenfee 
Styrelsen beslutade att föreslå ordförandemötet att Dalagreenfee undantagslöst skall  
vara 30 % rabatt på gällande greenfee alla dagar. Om avrundning sker för att förenkla 
arbete i kassan skall denna ske till högre rabatt. Klubbarna skall senast vid DGF:s  
årsmöte svara på om man är med eller ställer sig utanför överenskommelsen. 
 

3. Säker golf och arbetet med banvärderingen 
BP kommer att berätta om det fortsatta arbetet med säker golf. BP kommer även att  
föreslå att distriktet svarar för uppmätningen av banorna inför slopemätningen genom  
att upphandla tjänsten.  

H:\Hans\DGF\Protokoll 2002\DGF-protokoll 3-02.doc 



  
4. Stipendium för ”bra juniorklubb” 

MS och HD fick i uppdrag att ta fram krav för ett stipendium till bra juniorarbete i  
klubbarna, kanske grundat på hur man uppfyller kraven för ”certifierad junioranläggning.” 
 

5. Golftinget 
N-E W kommer att presentera programmet för golftinget och försöka få klubbarna att 
delta helst med 4 personer per klubb. 
  

Till ordförandekonferensen skall distriktets valberedning bjudas in. Beslut skall 
även tas om tid och plats för höstkonferensen. 
 
   3.6 
Nästa möten skall hållas den 17 oktober och 4 december kl. 18 på Gustaf Wasa.  Möten 
Höstkonferensen skall prel. hållas den 24 november på Gustaf Wasa. 
 
   3.7 
Mötet avslutades av ordföranden.  Avslutning 
 
Vid protokollet: 
 
 
Hans Grandin 
 
 
Justeras 
 
 
Jan Svedin 
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