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Närvarande:

Birgitta Andersson
Karl Ekblom
Anders Eriksson
Katarina Fröding
Thorsten Hellmark
Leif Herlufsén
Åke Holt
Alf Lindqvist
Ann-Charlott Sundh-Persson
Bengt Svärd

§ 1

Anders Eriksson hälsade samtliga välkomna till årets första styrelsemöte.

§ 2

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 3

Konstitution av styrelsen
Beslutades att konstituera styrelsen enligt följande:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anders Eriksson
Thorsten Hellmark
Ann-Charlott Sundh-Persson
Katarina Fröding
Birgitta Andersson
Leif Herlufsén
Åke Holt

§ 4

Firmateckning
Beslutades att firman tecknas av ordföranden och ekonomiansvarig var för sig.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kommittéordföranden
Beslutades att utse nedanstående till kommittéordföranden:
Bana
Idrott och utbildning
Senior
Tävling
Ungdom och Elit

Bengt Svärd
Åke Holt
Alf Lindqvist
Birgitta Andersson
Karl Ekblom

§6

Ekonomi
Katarina Fröding går igenom ekonomin. Fakturor in och ut senast den 25 januari innan bokslut.

§7

Rapporter
Anders Eriksson rapporterade från GDF-möte i Stockholm den 27 november då man bland annat
diskuterade regler för golfspel, tävlingshandboken, nya amatörregler, valberedningsutbildning och
utbildningsverksamheten.
Eftersom det skiljer sig mycket hur banvärderingarna sköts ute i distrikten har man bestämt att dessa
skall skötas centralt och ett möte är planerat den 20 januari som Rune Andersson deltar i.
Den 20-21 februari deltar Anders i beredningsmöte i Stockholm.
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Thorsten Hellmark rapporterade att han deltagit i ett medlemsmöte på Stjernfors Golf. Man har stor
personalomsättning som påverkar arbetet negativt.
Anna Dahlberg-Söderström har fått arbete som ungdomsansvarig på Karlstad GK varför hon
lämnar uppdraget i Golftjej Örebro. Hon slutar även som juniorkonsult på SGF.
Mimmi Bergman har rekryterats som efterträdare i projektet och planerar ett möte tillsammans med
klubbarnas/anläggningarnas tjejansvariga.
SeeMore Tour har bytt namn till Oakley Tour 2016. Endast 10 tävlingar arrangeras 2016.
Alla tävlingar med prispengar ska in under SGF för att utbetalningarna ska ske på rätt sätt.
Karl Ekblom rapporterade att han skickat kallelse till junioransvariga för en träff i Golfhallen
den 21 januari. Leif Rydell håller i Skandia Tour distrikt.
Bengt Svärd rapporterade att han ska skicka inbjudan till behörighetskurs.
Leif Herlufsén rapporterade från seniorordförandemöte den 28 oktober då man diskuterade
oktobertouren med 3 klasser istället för 4, föranmälan, shotgunstart, val av tee etc.
Kumla GK tar nu över ansvaret för oktobertouren under 3 år.
Den 10 februari hålls prisutdelning på Dormy. Sofie Larsson och Robin Näslund, har utsetts till
årets stipendiater och erhåller 4 000 kr vardera i träningsbidrag, som utbetalas till deras klubb
Örebro City G&CC.
Birgitta Andersson rapporterade att 2016 arrangeras inget DM för åldersklasser.
Order of Merit i T-utbyte singel där Lennart Febring är ansvarig.
Ann-Charlott Sundh-Persson rapporterade att man haft ett första möte angående välgörenhetstävlingen i samarbete med Nyckelfonden och döpt tävlingen till Nyckelhålet, som kommer att spelas
i parspel med klubbkval och distriktsfinal på Kårsta GK den 28 augusti. Stort intresse visat.
§8

Utbildningsverksamheten
Vid GDF-mötet framkom att ULD-verksamheten är dåligt ute i landet, men i vårt distrikt har vi en
välfungerade verksamhet varför vi behåller ULD som hittills.

§9

Vårens möten
Den 22 februari, Vårårsmöte den 11 april, den 26 april, den 26 maj i samband med 9 hål golf på
Gustavsviksbanan, den 20 juni samt internat den 3 – 4 september.

§ 10

Vårårsmötet
Den 11 april, kl 18.30. Material till handlingarna skall vara Ann-Charlott tillhanda för sammanställning senast den 14 februari.

§ 11

Förbundsmötet
Anders Eriksson och Alf Lindqvist deltar i Förbundsmötet den 16 – 17 april.

§ 12

Övriga frågor
Ann-Charlott Sundh-Persson tilldelas SGFs introduktionskort 2016.

Vid protokollet

Justeras:

Ann-Charlott Sundh-Persson
Sekreterare

Anders Eriksson
Ordförande

