Anteckningar Zonmöte
2 mars 2017, Falköpings GK
Närvarande
Lidköpings GK:
Björn Ekblom
Mairestads GK:
Stefan Gustavsson
Skövde GK:
Benny Öberg, Margareta Hillerström
Lundsbrunn GK:
Rickard Havmyr, Anders Erlandsson
Töreboda GK:
Per Tenning
Falköpings GK:
Camilla Melcker, Monica Andreasson(Vgf damkommitte´)
Billingens GK:
Lars Erik Nystedt, Anders Karlsson
Västergötlands Golfförbund: Jan-Erik Falk, Åke Leufstedt, Veronica Hultin
Juridiska kommittén:
Håkan Andersson, Claes-Göran Petre
SISU Idrottsutbildarna:
Lars Eriksson

Minnesanteckningar:
Benny Öberg, ordf. Skövde GK öppnar mötet och hälsar alla välkomna!
Alla som var närvarande gjorde en kort presentation.
Zonansvariga är Benny Öberg, Skövde GK – norr, Dan Sverker Ohlsson,
Vara-Bjertorp GK – väster, Roger Edberg, Kinds GK– söder
Rapport från Beredningsmötet SGF
Jan-Erik Falk redogjorde från SGF-mötet.
Val av delegater Krister Bergfors avgår och Maria Möller föreslås bli ny SGF-ordförande.
Blir hon ordförande så är hon den första kvinnliga. Omval i styrelsen av Kerstin och Stefan.
Nyval är Malin Pelborn för 2017-2019. Vice ordf. Majvor Isaksson blir kvar som ledamot.
Verksamhetsrevisor 1 st flyttades fram från hösten till våren 2017 och Lars Nordin tar den
posten tillsammans med Gerd Stenström.
Golfens Dag 20 maj
16 st klubbar är anmälda från Västergötland. Det är bra om så många klubbar som möjligt
anmäler sig då detta är ett tillfälle att synas samtidigt. Klubbarna kommer att få material
från SGF och dagen kommer att synas i dagspress.
Läs mer om golferns dag:
www.golf.se/golfensdag
50/50
Åke Leufstedt är VGF´s ambassadör för 50/50. I maj blir det en kick-off kring detta.
Klubbarna anmäler sig till länken nedan
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=081f409b7138
Bra om klubben utser en grupp på 4 personer som jobbar med 50/50. Gärna någon från
dam-, herr-, ungdom-, och bankommittén. Gärna kvinnliga också!
Meddela Veronica(kansliet Västergötlands golfförbund) vem som är sammankallande från
din klubb!

Förslagsvis så anpassa banorna så fler ska tycka det är roligt att spela.
Tips från Lundsbrunn? Hur är inställningen i klubben. Pratar man damtee, kärringtee?
Detta är ett arbete som tar tid att få bort. Små saker att tänka på när man spelar
dam/herr. En kulturfråga! Även en inställning i samhället. Kvinnor ska känna sig
välkomna!
Juridiska kommittén
Håkan Andersson och Claes Göran Petré
Kommittén är ombildad då Jan-G Forsblad lämnat den. I Västergötland har vi 2-3 fall per
år och i Sverige ca 50 st.
Det finns länkar på VGF hemsidan under Juridiska kommittén som leder till SGF Juridiska
Nämnd. Där finns att läsa olika fall av såväl fusk som farligt spel. Dessutom finns blankett
för anmälan samt ”Råd och regler om bestaffningsärenden.
www.golf.se/klubb-och-anlaggning/bestraffningsarenden/
Bifogat i detta mail också PP som juridiska kommittén visade.
GEO
GEO-diplomering är att det finns ett fungerande miljötänk i klubben, ett
certifieringssystem. Förut har det ej funnits uppföljningar. En del klubbar har redan
börjat. Det finns i dag ett svenskt alternativ och från hösten så blir detta mer förenklat.
Tips! Utse en miljögrupp på 1-2 pers. Hjälp greenkeeper och klubb chef. På höstårsmötet
tas frågan upp. Det ska ej vara en greenkeeper som ska jobba med detta. Man ska ha
intresse för miljö & certifiering. Miljö biten är viktig. Peter Edman är ansvarig för detta.
Man kan ansluta sig på olika sätt mot en kostnad eller gratis.
Domararvode
se bilaga
Norra zonen har sagt ja till förslaget.
Försöker att minimera milersättningar för domare när dom ska ut på tävlingar så man
väljer domare som bor i närheten.
På mötet togs det upp att det kanske skulle finnas särskilda tävlingskostnader om
arrangemanget kräver domare. En högre anmälningsavgift?
Övrigt
Vad ska vi ha zonmötena till? Klubbarna får gärna komma med förslag till mötena.
Arbetsgivarfrågor? Klubbarna uppmanas att fundera till nästa möte!
Det kom också upp om vi ska anordna någon utbildning, ex för valberedningen?
Zonmötena ligger för nära årsmötena för att kunna få med saker som ska tas upp. Får då
vänta så länge till nästa årsmöte.
VGF´s planeringskonferens ligger för nära SGF konferens. Det är då svårt att få folk att
åka!
Veronica Hultin kommer att börja planera in för att besöka klubbarna. Har man däremot
vägarna förbi Skövde så är man välkommen in i Idrottens Hus på en kopp kaffe och se hur
det ser ut där kontoret ligger ihop med SISU Idrottsutbildarna, Västra Götalands
Idrottsförbund, Vgl Fotbollsförbund, Vgl Orienteringsförbund, Vgl Handbollsförbund, Vgl
Parasportförbund, Vgl Bordtennisförbund.

