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Årets Ordförandeträff genomfördes med Skövde GK som värd. Dagen inleddes med den traditionella
golftävlingen ”Ordförandeklubban”, ett vandringspris skänkt av Borås GK. Årets segrare blev Gunnar
Bergström från Lidköpings GK, representerande VGF Tävlingskommitté. Grattis Gunnar!
Vi säger redan här ett stort tack till Skövde GK och gratulerar till en mycket fin golfbana i en vacker
natur.
Så över till Ordförandemötet.
Benny Öberg, ordf i Skövde GK och Åke Leufstedt VGF hälsade alla välkomna.
Skövde GK klubbchef, Clas Christensson, gav en presentation om arbetet bakom byggandet av en
golfbana. Bland annat planering in i minsta detalj, upphandling av maskin, material, tidsplanering,
ekonomistyrning mm. Tack Clas för en annorlunda presentation som var väldigt intressant.
VGF Valberedning
Valberedningens ordförande, Rolf Johansen, började med att vi fortfarande saknar en ledamot i
beredningen. Det är synnerligen viktigt att vi får in en representant från den Norra zonen och helst
en kvinna.
I övrigt börjar valberedningen sitt arbete med att intervjua de styrelseledamöter som står på valbar
plats om de vill/kan fortsätta eller ej. Förslag till nya styrelsemedlemmar mottages tacksamt.
Information från Rådslag och FM
Janette Roser, Lidköpings GK, som var en av fyra delegater från VGF höll en presentation om
Rådslaget och FM. Se bifogad bildpresentation.
SGF Klubbrådgivare
Stefan Janson inledde med en personlig presentation och följde upp med rollen som klubbrådgivare.
Klubbrådgivaren har såväl kunskaper, egen erfarenhet och framförallt en bred kontaktyta till
specialister som klubben kan ha nytta av. Utnyttja Stefan för att utveckla din klubb.
Se bifogad bildpresentation.
Arbetsmiljöansvar
Tomas Högberg, VGF bankommitté pratade om vilket arbetsgivaransvar som gäller. Och det är inte
lite men ack så viktigt. Högsta ansvaret ligger på styrelsen och dess ordförande i föreningen och i
aktiebolaget ligger ansvaret på VD. SE bifogad bildpresentation.
VGF tjejsatsning
Golftjej Västergötland är årets tjejsatsning inom VGF. Christer Karlsson presenterade upplägget och
visade på lite siffror som pekar åt fel håll, dvs vi tappar ungdomar men framförallt tjejer.
Se mer i bifogad bildpresentation.
VGF 50 år
Den 8 november 2020 fyller VGF 50 år. VGF Styrelse har tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att ge
förslag till olika aktiviteter under jubileumsåret. VGF kommer även att ta fram en jubileumsbok som
beskriver utvecklingen från 1970 till dags dato.
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Regel- & hcpansvarig i GIT
År 2020 införs ett gemensamt världshandicapsystem. Under hösten 2019 kommer SGF att svara för
informationer och utbildningar. Det är klubben som är ansvarig för att klubbens medlemmar
har/åsätts rätt hcp. Därför är det viktigt att klubben utser en Regel- & hcpansvarig som kan få
informationen och delta i utbildningarna.
Övriga frågor
Hökensås GK, har problem med golfbilar som hyras ut senare på dagen föråtelämning efter att
personalen gått för dagen.
Bilar ställs på fel plats. Man glömmer att stoppa i laddkabel till följd att bilen är obrukbar nästa
morgon, mm.
Har du förslag på hur Hökensås ska komma till rätta med ofoget vänligen kontakta dem.
Vildsvinsstängsel
Peter Edman, SGF bankonsulent, berättade om kostnader för att sätta upp vildsvinsstängsel.
Se bifogad bildpresentation.

