Minnesanteckning från zonmöte Mariestads GK 31 okt 2017

-

-

Benny Öberg hälsade alla välkomna alla presenterade sig.
Jan-Erik Falk informerade: Planeringskonferens 18/11, samla kommittéer, gå
igenom SGF verksamhetsinriktning och SGF representanter är med. Extra årsmöte
för att ändra VGF proposition – valberedning 3 st istället för 4 st deltagare. Skriva
om stadgarna ny proposition kommer med i kallelsen med årsmötet.
Förslaget Kricko sittande, Rolf Johansen, Helena Vinnerholt Koberg kommer att
föreslås till valberedningen.
Hans Johansson, Ulricehamn tar över zonansvaret i syd (om han blir omvald i
Ulricehamn).
Juniorkonsulenterna tas bort och SGF tar över ansvaret. Tycker vi att det varit
bra som vi haft det i Västergötland, ska vi ta upp detta på årsmötet?

-

Gick igenom medlemstatistik, minskning i syd, ökning i väst och norr.
+104 medlemmar i hela distriktet

-

Utbildningskommittén i Västergötland tas bort 2018 – klubbar anmäler intresse
för utbildning till VGF eller SISU Idrottsutbildarna(Fredrik Bryngelsson & Lars
Ericsson)som ordnar kurserna. Förslagsvis kom styrelseutbildning upp.
Lis-Beth Göthberg slutar i utbildningskommittén.
Inspirationsdag i januari tas bort, vi behöver ”tänka nytt”. Ok från norr att vi
pausar.

-

Åke Leufstedt pratade lite om banutvärdering/slope, lite hur tankarna går om
spelupplevelse från banutveckling. Johan Henriksson fortsatte med en föreläsning
om banutveckling, golfupplevelse.

-

Zonmöte i framtiden, norra - Kommit in för lite innehåll till zonmötena så har VGF
tagit över rollen och kanske tagit för stor plats. Ska VGF finnas med på
zonmöten?
Förslag att ta in ngn som föreläser.
Förslag - Försäkringar/självrisk, vildsvin, maskinpark, övervintring.
Skapa agenda för damkommittén- att det finns ämnen som också attraherar dom.
Zonordförande stämmer av mer aktivt för att skapa mötena, innehåll.

-

Hur får vi med fler damer i styrelsen? Kom gärna med förslag!

-

Övriga frågor: Diskutera juniorverksamhet, klubbar samarbetar för
nybörjarjuniorer, anordnar t.ex. partävling på resp. klubb. Vill gärna diskutera
vidare på planeringskonferensen med juniorkommitte’ och ordförande.
I dag är man junior upp till 21 år vilket innebär att dom spelar gratis på
banorna(3 ggr). Ngn klubb tycker att det är ganska högt upp i åldrarna.
Hur man hanterar vi personer som spelar olagligt?
– hemmaklubben ska bestraffa, 2 v avstängning. Sen vidare till distriktet
, sen SGF

-

Ingen i Väst vill/kommer att deltaga på Golfens dag 26 maj, ligger fel i tiden och
de vill ha annat upplägg. Norr – Mer stöttning från SGF om man ska genomföra
det. Klubbarna gör hellre ngt själva vid ngt datum som passar klubben.
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