Zonmöten våren 2019 - minnesanteckningar
Platser:
Program:

Västra zonen

2019-02-21 kl 18.00 – 21.00

Outsoursing bana/administrativa sysslor

•

Koberg berättade om outsoursing. Lastbilscentralen sköter all banskötsel,
Koberg äger maskinerna och de använder även frivillig arbetskraft på ca
1800 h/år. Koberg är nöjda med banskötseln. Hörlycke har också
outsoursat banskötsel, lokal entreprenör. Västra zonen ville att VGF skulle
ta med frågan, skicka ut intresseförfrågan till klubbarna och höra hur går
vi vidare. Fler klubbar är intresserade framöver.
Motioner till årsmötet

•

Avgift för åldersseriespel. Majoriteten i väster säger Nej till en avgift. Enda
distriktet som infört avgift är/var Stockholm, 100 kr men avgiften togs
bort efter en säsong. Klubbarna framförde att det är ett lagspel och
spelarna representerar klubben. De ville utveckla seriespelet, få med fler
klubbar/lag som spelar seriespel. Förslag: gemensam träning för lagen på
klubben, bjuda in alla spelare till seriespel, ha kval där det finns möjlighet.
Anmälningsavgifter vid scratchtävlingar

•

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 västra zonen, bra som det är.
Kommittédeltagande vid zonmöten

•

Har varit damer på tidigare zonmöten, förra zonmötet var det junior och
Kricko informerade kommittéerna. Förslag till hösten: Tävling, diskutera
Gemensamma tävlingar. Tävlingsfria helger. Seriespel, kval, vem får
deltaga? Priser klubbtävlingar
Val till valberedningen VGF

•

Norr har en vakans, Norr får inte fram någon representant, behöver hjälp
från väster och söder. Väster uppmanas att leta efter en representant i
valberedningen.
Övriga frågor förslag från klubbarna
Dan-Sverker Olsson avgår som zonansvarig. Mötet valde Jeanette Roser,
Lidköping som zonansvarig, väster.
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

