Västergötland Golfförbund (VGDF)
Styrelsen

Verksamhetsinriktning 2018

VISION
VGDF skall verka för att alla som vill, ges möjlighet att spela golf efter sina förutsättningar.
VERKSAMHETSINRIKTNING
VGDF ska arbeta för
- att golfspel utövas enligt golfens regelverk för golfens bästa, i golfens anda och i
samklang med god etik och moral
- att golfen är öppen för alla, oavsett kön, ålder, inkomst, nationalitet, fysiska eller
psykiska handikapp
- att golfen är fri från våld
- att golfen är fri från droger och dopning
- att golfen är friskvård utan motstycke
- att golfen är jämställd
- att golfen är karaktärsdanande
- att golfen ger social gemenskap
- att golfen liksom idrotten i övrigt är en viktig del av samhället
- att golfen som idrott och friskvård (motion) görs känd bland beslutsfattare lokalt och
regionalt
VGDF LEDS AV EN IDEELLT VERKANDE STYRELSE SOM INOM SITT
GEOGRAFISKA OMRÅDE SKA SVARA FÖR
- att samordna och utveckla en sund golfverksamheten
- att stödja och underlätta klubbarnas arbete genom service och
rådgivning till klubbarna och dess medlemmar
- att vara Svenska Golfförbundets ”förlängda arm” på det regionala planet
- att verka för vision 50/50 på alla nivåer
- att förbereda och genomföra årsmöten, ERFA-träffar, Zon-möten och andra
aktiviteter
- att rekommendera/avslå nya klubbars ansökningar om medlemskap i SGF
- att förbättra samspelet med myndigheter, organisationer och individer
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ORGANISATION
Jan-Erik Falk

Ordförande (vald på höstårsmötet)

Kjell Fasth

Vice ordförande

Nils-Ove Andersson

Kassör, ekonomiansvarig

Christer Karlsson

Ledamot

Katarina Jonsson

Ledamot

Åke Leufstedt

Ledamot

Mikael J Andersson

Ledamot

Styrelse har till sin hjälp ett kansli och två sektioner.
Sektion SPEL med följande kommittéer:
Ungdom/Elit, Handigolf, Tävling
Sektionen leds av: Kjell Fasth och Mikael J Andersson
Sektion BANA med följande kommittéer:
Bana, Regel, Juridik
Sektionen leds av: Åke Leufstedt
Utbildningar – utses av kommittéer som går till SISU representanter.

Verksamhets-/Aktivitetsplan för respektive sektion/kommittés arbete för att nå
verksamhetsinriktningen finns på hemsidan.

