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Närvarande: Liselott Abrahamsson 
 Birgitta Andersson 
 Karl Ekblom 
 Anders Eriksson 
 Tony Gustafsson 
 Thorsten Hellmark 
 Leif Herlufsén 
 Åke Holt 
 Alf Lindqvist 
 Ann-Charlott Sundh-Persson 
 Bengt Svärd 
   
§ 1   
 

Anders Eriksson hälsade samtliga välkomna.  

§ 2 
 
 

Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes.  

§ 3 Ekonomi 
Katarina Fröding är ej närvarande, men vi går igenom den ekonomiska rapporten som hon skickat 
ut via mail. Beslutas att Anders och Thorsten träffar Katarina för genomgång.  
 

§ 4 Rapporter 
Thorsten Hellmark rapporterar att Häng i hallen startar upp den 4 december. Anders Lundgren 
avgår ur disciplinnämnden eftersom han flyttar från distriktet. Anders Hällvik, Askersunds GK 
ersätter honom.  
 

Kalle Ekblom rapporterade att 7 juniorer deltog i Supercamp i Linköping. Mimmi Bergman och 
Kalle deltog i juniorkonferensen i Stockholm. Man har haft en träff med junioransvariga i distriktet. 
 

Åke Holt rapporterade att man haft ett handicapmöte med få deltagare. Avslutning med domarna 
den 21 november. Ev nya kandidater på gång.  
 

Bengt Svärd rapporterade från ERFA-träffen den 7 november på Lannalodge då klubbkonsulenten 
deltog. Alla klubbar/anläggningar var representerade.  
 

Alf Lindqvist rapporterade att många deltagit i Oktobertouren där man har 51 000 kr att fördela till 
pristagarna. Den 15 februari planeras seniorernas upptaktsträff. 
 

Leif Herlufsén rapporterade att han, Alf Lindqvist och Thorsten Hellmark uppdaterat tävlings-
bestämmelserna för Oktobertouren. 
 

Birgitta Andersson och Tony Gustafsson rapporterade att tävlingsprogrammet i stort sett är klart. 
Policy vid uteblivande från tävling har tagits fram. Lena Svensson, Nora GK är ny ansvarig för  
Dam-6:an. 
 

§ 5 Skrivelse 
Diskussion omkring skrivelsen från Sophie Petersen, projektansvarig, mental utveckling, 
Karlskoga GK, med ansökan om 25 000 kr i projektbidrag för att juniorer ingående i elitlaget skall få 
möjlighet att utvecklas med en mental coach. Thorsten Hellmark uppdras att formulera ett svar där 
det framgår att de kan komma att få ett bidrag om 10 000 kr under förutsättning att efter genomförd 
aktivitet de skickar in en skriftlig beskrivning av aktiviteten, antal deltagare, antal aktivitetstillfällen, 
utvärdering samt ev ytterligare aktiviteter. 
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§ 6 Hemsidan 
Ann-Charlott Sundh-Persson demonstrerade den nya hemsidan och vi diskuterar strukturen med 
rubriker och underrubriker. Beslutas att Ann-Charlott åker till Göteborg så snart som möjligt för 
genomgång och utbildning för att därefter instruera övriga ledamöter. 
 

§ 7 Övriga frågor 
Nästa möte bestäms till den 10 januari för konstituering av den nya styrelsen. Följande styrelsemöte 
bestäms till den 7 mars och Vårårsmöte den 10 april. 
 

Vid protokollet Justeras: 
 
 
Ann-Charlott Sundh-Persson Anders Eriksson 
Sekreterare Ordförande 
 
 


