Zonmöten våren 2019 - minnesanteckningar
Platser:
Program:

Södra zonen

2019-02-19 kl 18.00 – 21.00

Outsoursing bana/administrativa sysslor

•

Alingsås berättade om outsoursing som de började med 2018. GML sköter
all banskötsel (de ansvarar för 12 st. banor), de äger även maskinerna.
Alingsås GK är nöjda och tycker att de fått bättre bana men kostnaden har
ökat.
Motioner till årsmötet

•

Avgift för åldersseriespel. Majoriteten i söder är positiva till en avgift. Enda
distriktet som infört avgift är/var Stockholm, 100 kr men avgiften togs
bort efter en säsong. Klubbarna bör tänka på att det är ett lagspel och
spelarna representerar klubben (inte riktigt likställt med ”vanlig”
klubbtävling). Målet är och har alltid varit att inskränka den dagliga
verksamheten så lite som möjligt. Söder ville att VGF styrelse skulle tona
ned sin åsikt gällande avgift. Majoritetsbeslut från distriktet gäller.
Anmälningsavgifter vid scratchtävlingar

•

Claes, Åsundsholm berättade om en ny Tour för duktiga spelare,
prispengar. Inspelningsdag, tävlingsdag, 36 hål. Max 78 spelare. SGF
sanktionerar tävlingen men begränsar anmälningsavgiften till max 750 kr.
Vilket innebär att utdelning av prispengar blir lägre än tänkt från början.
Zonindelning i distriktet kan något förbättras

•

Inga synpunkter från södra zonen, bra som det är. Diskuterade syftet,
agenda och fokusområden. Söder kommer ha ett zonmöte till under året
utan att VGF är med. Kind står som värd, 28/8.
Kommittédeltagande vid zonmöten

•

Har varit damer på tidigare zonmöten, förra zonmötet var det junior och
Kricko informerade kommittéerna. Förslag till hösten: Tävling, diskutera
samarbeta, effektivisering för att få ledig tid på bana för de som inte tävlar
osv.
Val till valberedningen VGF

•

Norr har en vakans, Norr får inte fram någon representant, behöver hjälp
från väster och söder. Söder uppmanas att leta efter en representant i
valberedningen.
Övriga frågor förslag från klubbarna

•

H70/75, shotgun i södra zonen. Finns ingen motion och därmed inget att
behandla. Samtliga klubbar i söder säger nej til lshotgun. Undantag
Åsundsholm G&CC. Uppdatera riktlinjer seriespel: Avgift golfbil och
samåkning i möjliga mån.
Ulricehamn ordförande har meddelat att frågan är nedlagd, H70/75
accepterar löpande start.
Presentation av juniorkonsulentsatsningen

•

Kricko presenterade material och distriktssatsningen (kommer att läggas
ut på VGF hemsida). Distriktet har ”SM pengar” som går till denna
satsning, 50 tkr
Inför SGF Förbundsmöte.

•

En medlem avgår från SGF styrelse. Birgitta Fredriksson, Umeå är
nominerad till SGF styrelse. Distriktet bifaller. Verksamhetseminarie pågår,
fokus på Media, nya regler och gröna kortet. Ny klubbrådgivare i distriktet
– Stefan Jansson från Karlstad, ansvarar för 85 klubbar. Golfens dag,
varje klubb bestämmer själva om de ska deltaga i nationella Golfens dag.

Med hand på penna
Mikael J Andersson

