
VIDK	  Styrelse	  Möte	  5/8-‐2014	  
Deltagare:	  Johan	  Engvall,	  Martin	  Kallin,	  ,	  

Ola	  Andersson,	  Sebastian	  Enlund	  
§1.	  Mötets	  Öppnande	  

-‐ Martin	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  
	  

§2.	  Godkännes	  Dagordningen	  
-‐ Dagordningen	  godkändes	  

	  
§3.	  Val	  av	  justeringsman	  

-‐ Sebastian	  Enlund	  
	  

§4.	  Ekonomi	  
-‐ Ser	  helt	  ok	  ut	  

	  
§5.	  Overaller	  &	  trunkar	  

-‐ Förväntas	  levereras	  under	  V34,	  så	  det	  är	  i	  fas	  och	  kommer	  delas	  ut	  under	  
kursen.	  
	  

§6.	  VIDK	  Open	  
-‐ Nya	  starttider	  ska	  ordnas	  då	  önskemål	  fanns	  bland	  de	  spelande,	  vi	  håller	  

dock	  ett	  vakande	  öga	  uppe	  ifall	  att	  skogsbranden	  tar	  sig	  mot	  golfbanan.	  
Priser	  är	  nu	  införskaffade	  till	  vinnaren.	  

	  
§7.	  Info	  på	  kursen	  

-‐ Informationsbrev	  samt	  lista	  med	  alla	  som	  vill	  bli	  medlemmar,	  utdelning	  
av	  dressar	  till	  de	  som	  har	  beställt.	  	  
Stor	  turnering	  18-‐21	  September	  som	  alla	  måste	  ställa	  upp	  och	  döma	  på	  
för	  att	  vi	  ska	  få	  ihop	  det.	  Martin	  kommer	  gå	  ut	  med	  info	  vart	  eftersom	  vi	  
får	  info	  om	  hur	  det	  kommer	  fungera.	  	  
Sponsorer	  ska	  vi	  ta	  upp	  och	  säga	  att	  10%	  tillfaller	  den	  som	  fixar.	  Visa	  nya	  
hemsidan	  ska	  vi	  göra	  också.	  
Händelser	  under	  säsongen	  
Mittsäsong	  kommer	  genomföras,	  datum	  bestäms	  lite	  längre	  fram.	  
Isbrännboll	  ska	  vi	  göra	  ett	  nytt	  försök	  med	  i	  år	  
Säsongsavslutning	  
Grisliga	  –	  finns	  intresse	  och	  var	  är	  gris-‐t-‐shirten?	  

	  
§8.	  Turneringar	  

-‐ 18-‐21	  September	  är	  det	  Resport	  Trophy	  i	  västmanland	  med	  40	  lag	  och	  
sammanlagt	  203	  matcher.	  VIDK	  kommer	  tillsätta	  allt,	  vilket	  kommer	  
ställa	  stora	  krav	  på	  styrelsen	  samt	  att	  alla	  domar	  verkligen	  ställer	  upp	  och	  
dömer.	  Mer	  info	  kommer	  om	  detta	  så	  fort	  vi	  vet	  något.	  

-‐ Gurkapucken	  kommer	  att	  ske	  i	  mellandagarna	  29-‐30	  December	  vilket	  vi	  
förhoppningsvis	  kommer	  tillsätta.	  

-‐ Kan	  tillkomma	  någon	  turnering	  som	  vi	  ännu	  inte	  vet	  om	  men	  håller	  
självklart	  tummarna	  för	  fler	  turneringar.	  

§9.	  Nästa	  styrelsemöte	  
-‐ Måndag	  1/9-‐14	  kl.	  18.00	  

	  	  
§10.	  Mötets	  avslutande	  

-‐ Martin	  tackade	  och	  avslutade	  mötet	  och	  önskade	  alla	  en	  skön	  sommar!	  


