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Plats: På banan och golfkrogen, Falun-Borlänge GK 
 
Närvarande:  Hans Grandin, ordf. Eie Landquist 
 Göran Åslund Bengt Pettersén (delvis) 
   
 
Förhindrade: Anders Larsson Ulf Påhlsson 
 Lars-Erik Bech Karin Lindell 
 Peter Björklund 
   5.1 
Mötet öppnades av ordföranden. Till sekreterare för mötet utsågs Eie Landquist. Öppnande 
 
   5.2 
Föregående protokoll föredrogs och lades till handlingarna. Protokollet Fg protokoll 
finns att läsa på www.dalagolf.se. 
 
   5.3 
Konstaterades att ekonomin är under kontroll.   Rapporter 
   Ekonomi 
 
Bengt rapporterade att inget nytt hänt på bansidan sedan förra mötet. Bana 
 
Eie rapporterade från den tävlingsledarkonferens som hölls på Hagge GK den  Idrott 
27 maj. Endast 4 klubbar deltog. Den fråga man vill få belyst är hur klubbarnas  
handicapkommittéer fungerar. Eie fick i uppdrag att begära in uppgifter från  
klubbarna om vilka som ingår i handicapkommittén på klubbarna för att eventuellt  
kunna sammankalla dem till ett möte.  
 
Enligt tidigare beslut skall deltagande par i Dalagolf.se Mixed betala 50 kr/par i  
startavgift till distriktet. Rätt information skall sändas till klubbarna och finnas  
på hemsidan. 
 
Eftersom Karin meddelat förhinder lämnades ingen rapport om damernas verksamhet. Damer 
 
Göran rapporterade att Skandia Tour distrikt lockar deltagare från andra län.  Junior 
Två tävlingar är hittills genomförda.  
 
I Dalaserien har en deltävling genomförts med sex st lag från 4 klubbar.  
 
Göran rapporterade att samtliga ungdomar som erbjudits plats på Supercamp kommer  
att delta. Anders deltar som ledare.  
 
Göran rapporterade att Ungdomsrådet haft möte den 29 maj. Man har accepterat att Ungdomsrådet 
representera golfen på Idrottsmässan vid Dalaidrottens 100-årsjubileum. 
 
Den planerade ”EM-bollen” på Säters GK den 18 juni avlystes eftersom den inte  
samlat tillräckligt många startande. 
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   5.4 
Hans rapporterade att den nya hemsidan lagts ut och fått ett bra mottagande. För att Övriga frågor 
hålla hemsidan intressant, krävs att styrelseledamöterna rapporterar från genomförda  
aktiviteter. Kostnaden för uppgraderingen uppgick totalt till 12 500 kr eftersom  
moms tillkom på det offererade priset och några extra konsulttimmar har gått åt 
för bland annat utbildning. 
 
Hans redovisade ett förslag till jämställdhetsenkät. Uppgifterna kommer att  
redovisas på kommande ordförandekonferens. Eie sammanställer så långt som  
möjligt information från klubbarnas hemsidor och begär därefter komplettering  
från klubbarna.  
 
DGF:s svar på en remiss från SGF angående ersättning till Förbundsdomarna när 
de genomför utbildning har sänts ut till styrelsen för kännedom. Svaren från övriga 
distrikt stöder uppfattningen att uppdraget skall vara ideellt. 
 
Underlaget för remissen från Organisationsutredningen har kommit. Remissen  
skall vara besvarad via webb senast den 31 augusti. Styrelsen beslutade att Hans  
och Eie gör ett förslag till svar som sänds till övriga i styrelsen för synpunkter.  
 
Göran Åslund som vann styrelsegolfen överlägset, hyllades av övriga deltagare. 
 
   5.5 
Beslutades att nästa möte skall hållas i anslutning till ordförandeträffen den 7  Nästa möte 
september på Malungs GK. 
 
Hans kommer att delta i distriktens ERFA-träff den 21-23 augusti på Abbekås GK.    
Så snart programmet är klart sänds det till styrelsen för kännedom och synpunkter 
på frågorna. 
   5.6 
Mötet avslutades av ordföranden.  Avslutning 
 
Vid protokollet: 
 
 
Eie Landquist 
 
Justeras 
 
 
Hans Grandin 


