
Styrelsemöte Protokoll Nr:2020-02

Araslövs GK 2020-03-05

Konfe rensrummet Aran kl 1 8-20

Närvarande: Leo Kristensson, Magnus Ringdahl, Kenth Lindfors, Stefan Johansson, Åsa Melkersson, Bertil Yvling
Återbud: Bengt Svensson, Gustaf Hagen

1)

2)

3)
4)

Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet
Till justerare, som utöver ordföranden justerar protokollet, valdes Stefan och Kenth
Dagordningen godkändes
Föregående mötesprotokoll; nr 2020-01, lades till handlingarna.

5) Arsmötet
Styrelsen reflekterade över årsmötet som hölls i februari. Bland annat noterades att det var en
god uppslutning samt att det var synd att det inte var någon representant från bolaget på mötet
På årsmötet ställdes två frågor till styrelsen att hantera; önskemål om busshållplats i anslutning
till infarten respektive att utse en ny ansvarig för seniorgolfen.

Stefan fick i uppdrag att göra en skrivelse till Skånetrafiken angående busshållplats.
Stefan har gjort ett utskick till ca 130 medlemmar med förfrågan om någon som kan ta på sig
uppdraget som sammanhållande för seniorgolfen. Ingen har svarat hittills. Stefan följer upp
med Bo Persson, vilken har tagit på sig uppdraget mars månad ut.

6) Kortinfo från ordförande
A, Bidragsarbetet 2020, LOK stöd för ht 2019 har inkommit. Leo och Åsa fortsätter arbeta med
ansökningar och dokument som ska levereras till kommunen och golfförbunden.
B, Klubben har lämnat återbud till spel i nationella seriespelet för herrar 2020. Anledningen är att
det är få av de tilltänkta spelarna som kunde delta.

7) Juniorverksamheten
Under vecka 8 skickades information, via medlemsmail, om årets grupper och aktiviteter för
juniorerna. Magnus skickade samma information till juniorgruppen.
Kick off förjuniorerna genomförs lördagen 18 april.
Magnus planerar för aktivitet i samband med "golfens dag

8) Lägesrapporter
A, Seriespel - Bertil Y stöttar damerna vid deras hemmatävlingar 12/5 respektive 16/6. Bertil
stämmer av med Bengt så att information om speldagar för samtliga lag kommer ut på hemsidan
B, Tävling - första tävlingen l maj. Kenth samlar alla tävlingsfunktionärer inom kort. Alla tävlingar
ligger öppnade iGIT. Kenth skriver ihop ett klubbmail angående tävlingsprogrammet.
C, Medlem -- Antikrundan startade 4/5. Seniorgolfen har inte haft uppehåll i vintern.
Onsdagsgolfens spelschema kommer upp inom kort. Start 15 april.

9) Kick offtävling
Kenth stämmer av med Gustaf Hagen. Förslag på datum 29/3 alternativt 4 eller 5/4. Förslagsvis
lottad 3-manna scamble med efterföljande tilltugg o litet prisbord.

10) Hemsidan
Det är för närvarande bekymmer med att redigera i hemsidan. Flera sidor behöver tas bort. Nytt
behöver läggas till. Då Bertil är utomlands kommande veckor, kommunicerar Åsa med bolaget

S i d a 1 1 2



Styrelsemöte Protokoll Nr:2020-02

Araslövs GK 2020-03-05

Konferensrummet Aran kl 18-20

angående revideringar. Viktigt att alla tar ansvar för att meddela Bertil om information som ska
tas bort respektive läggas till.

11) Budget
Kassören redovisade utgifter och intäkter sedan årsmötet. Allt ok

12) Bolaget
Ingen representant från bolagen deltog

13) Arbetsfördelning specifika uppdrag
Regelansvarig -- Bertil Yvling och Kent Martinsson. Förväntas att dessa genomför någon form
av regelvandring en gång på våren och en gång på hösten. Bertil pratar med Kent om detta.
Anmälan skulle kunna göras via GIT. Förväntas även någon form av regellnformation på
ä rsmöte

Hcp ansvarig -- Kenth Lindfors. Förväntas att ansvarig hanterar specifika ärenden angående
behov avjustering av hcp.

14) Styrelsens representant i valberedningen 2020
Äsa bjuder in valberedningen till nästkommande styrelsemöte och först därefter beslutar vi vem
som blir representant.

15) Övriga frågor
Senioraktivitet -- önskemål från kommunens fritidskonsulent om att vi ska arrangera någon
form av prova-på aktivitet. Äsa meddelar Bertil Yvling som kontaktperson. Leo kan vara
behjälplig.
Fråga inkommit om medlemsavgifter -- varför medlemsåret är januari till december och inte
mars till februari. Vi antar att det hänger ihop med bolagets verksamhetsår. Leo kollar och
återkopplar till styrelsen så att svar kan ges till den medlem som frågat.
Utprovning av kläder med logga sker 16 april kl 17-18. Avser seriespelslag och juniorer. Leo
stämmer av med Gustaf vad som gäller för styrelsen.

Nästa styrelsemöte tisdag 14 april kl 18-20

Åsa Melkersson, Ordförande

#ä-.
Kenth Lindfors StefanJohansson
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