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Protokoll zon-träff 14 mars
Ingela Bengtsson Vårgårda GK inledde med att hälsa
alla välkommna!
Ordf Susanne Skagvard
Presentationsrunda på kvällens deltagare.
Syftet med mötet är att klubbarna/damkommittén för
Västergötland träffas.
Beredningsmötet SGF
finns på förbundets hemsida. Ändrad modell för 2
fakturor till 3, syftet bättre betalningsmöjligheter för
klubbarna. Den som ej betalar i tid blir avstängd från
GIT.
Avgiften för juniorer 0-12, 13-21 år är oförändrat
seniorer ökar med 21 kr. SGF har en god ekonomi
som bl a används till klubbrådgivare, junior mm.
Löner stiger så pengar går även till löneutveckling.
GIT avg höjs 1,50 per medlem. Verksamhetsrevisorer
har mycket resor och arbetsdagar. Max 10 dagar och
dom bör ej överstiga det.
Läs mer på SGF förbundsmöte
Golfens Dag 20 maj
Ska genomföras 3 år i hela Sverige. Västergötlands
Golfförbund har tillsatt en grupp som stöttar
klubbarna och kommer att skicka ut information.
Idag är det 19 klubbar i Västergötland som har
anslutit sig. 14 mars så var över 250 klubbar anslutna
i hela Sverige. Varje klubb beslutar själva hur mycket
man vill/kan göra. Vi ser gärna att alla vill vara med.
Bra om man kan synas i lokala tidningar, man kan
annonsera ihop med fler klubbar och på så sätt få ner
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annonskostnaden. Läs mer om Golfens dag 20 maj.
Vision 50/50
Kick off i maj. Eva Månsson är med från VGF. Golfen
måste följa med vad som händer i samhället.
Uppmärksammats att golfen anammar detta!
Gärna en grupp på 4 personer
(förslagsvis)dam/herre/ungdom/bankommitté(gärna
kvinna) sista mars är anmälan till SGF och meddela
tillVeronica (VGF kansli) vem som är
sammankallande. De som ej hakat på
hektometersystemet kanske ska göra det…
Pilotklubb är Lundsbrunn. Som jobbat/jobbar med
jämlikhet.
C-G Petré - juridiska nämnen
Juridiska kommittén 2-3 ärenden i Vgl per år.
75 st i Sverige varav 15-20 går till överklagan till
SGF.
PP presentation(se bifogad fil).
Har farligt spel blivit vanligare? En fråga som kom
upp
GEO
Ersätter Miljödiplom som ej hade skyldighet att följa
upp. Detta är ett nytt miljöcert.system. Har börjat
hos några klubbar. En fråga som kommer på
höstårsmötet. Har funnits på engelska men har varit
svårt att läsa men nu har det förenklats och kommer
på svenska till hösten.
Ulricehamn har en miljökommitté. Klubbar utser
ansvarig som hjälper green-, banchef- klubbchef.
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Någon som har lite kunskap kring detta är bra.
Domararvode
Kommer sommotion på årsmötet – arvodes förslag
2016 nytt 2017 skillnad är att distriktet ska betala
domaraspiranter så det påverkar inte klubben. Det
enda klubben ska göra är att skicka in kontrollavgift.
Zonerna eniga om att detta ska gå igenom. Detta tas
även upp på vårårsmötet. Syftet behålla och
rekrytera domare.
Övrigt
Onsjö utmanar i styrelserna. Antar klubbarna detta?
”Spelskickligheten i Golfsverige bland alla kategorier
golfspelare ska ha förbättrats med ett slag (1,0) i
handicap. Antalet juniorer i åldern 0-18 år med en
handicap under 18,0 ska ha ökat med 2 000
spelare. ”
Utifrån ovanstående utmanar nu Onsjö GKs styrelse
alla styrelser i VGF till en hcpsänkartävling.
Onsjö skickar underlag till Veronica och vi gör en
inbjudan.
Styrelsetävling – Lidköping 2017 – Krister Broberg?
Hur tänker klubbar kring maskinparker. Samarbete?
Kan komma intressenter utifrån och konkurrera in
sig med pressade priser? Ideér om hur vi kan
samarbeta bättre. Vissa saker gör man under samma
perioder så det kan vara svårt att få ihop ett
samarbete. Slipning är ett bra exempel.
En annan konkurrent är Golfhäftet som är en stark
konkurrent
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Examensarbete – hur kan vi samarbeta bättre.
Intressant att få få ett examensarbete presenterat?
Lönesättningar jobbar vi rätt – utbyta erfarenheter
mellan klubbar. Det är zonarbetet som sår frö. Vad
vill klubbarna ta upp?
Klubbarna kanske måste samarbeta bättre om
kostnader….
Vi är inte konkurrenter mellan klubbarna.
Ex en bana tävlings fri om någon har tävling? Bättre
tillgänglighet på banorna.

//Veronica
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