Zonmöte Borås GK den 7 mars.
Närvarande:
Susanne Skagvard, Kjell Fasth, Mikael J Andersson, Åke Leufstedt

VGF Styrelse

Håkan Andersson, VGF juridiska kommitté
Lena Broberg, VGF regelkommitté
Eva Hallagård, Barbro Mogren, Helena Hoff, VGF damkommitté
Tomas Johansson, Fredrik Bryngelsson, Borås GK
Magnus Fridén, Anette Linder, Johan Eksberg, Bredared
Hans Johansson, Ulricehamn
Johan Kumlin, Anna-Maria Ivarsson, Margareta Wellander, Marks GK
Göran Arvidsson, Inger Högardh, Åsundsholm
Finns Björklund, Susanne Gustavsson, Christian Brunnegård, Alingsås
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Tomas Johansson, vice ordf i Borås hälsar alla välkomna
Susanne Skagvard, ordförande VGF informerade från beredningsmötet. Förslag till
förbundsmötet finns information om på Golf.se
Susanne informerade även om Golfens dag den 20 maj. 16 klubbar är anmälda från
Västergötland. Bra om fler klubbar anmäler sig. En grupp har bildats i Västergötland för
att hjälpa klubbarna med marknadsföring. Mer info på Golf.se.
Åke Leufstedt, VGF; ambassadör för 50/50 informerade kort om projektet. Önskvärt om
klubbarna bildar grupper och arbetar med frågan. Kick-off i maj månad. Mer information
via förbundet, Golf.se.
Håkan Andersson, ordförande i den nybildade juridiska kommittén informerade om
regelsystemet m m. Finns länkar på VGF;s hemsida.
Åke Leufstedt informerade om miljöcertifiering GEO. Efter dipolomeringen är GEO nästa
steg. Klubbarna får rådet att bilda grupper under hösten 2017. Hela certifieringen
behöver inte fullföljas.
Lena Broberg, ordförande regelkommittén presenterade förslag på domararvode 2017.
Södra godkänner förslaget. Lena har en önskan om mer damer till
regel/domarutbildningar i framtiden.
Övrigt; Syd saknar en zonansvarig då Roger Edberg avsagt sig p g a sjukdom. Ingen
frivillig under mötet men kravet står kvar samt att zon syd ska ta fram en representant

till valberedningen, helst kvinna så snabbt som möjligt. Till förbundsmötet får en
representant i styrelsen från södra delen representera syd.
Finn Björklund önskar större samverkan mellan klubbarna i framtiden. Hänvisar till Östra
Sverige där viss verksamhet outsourcas. Bra ämne att ta upp på ordförandeträffar samt
zonmöten
Mötet avslutas och skickar en hälsning till Roger.
Vid pennan

Kjell Fasth

