Styrelsemöte Protokoll Nr:2020-03
Araslövs

GK 2020-04-14

Innergården kl18-19
Närvarande: Leo Kristensson, Magnus Ringdahl, Kenth Lindfors. Stefan Johansson, Åsa Melkersson, BertilYvling

Återbud: Bengt Svensson, Gustaf Hagen

1) Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet
2) Tilljusterare, som utöver ordföranden justerar protokollet, valdes Bertil Yvling och Magnus
Ringdahl.
3)
4)

Dagordningen godkändes
Föregående mötesprotokoll; nr 2020-02
Stefan Johansson har varit i kontakt.med Skånetrafiken angående önskemål om busshållplats vid infarten
till anläggningen. Utifrån Information som getts gör styrelsen bedömningen att det kommer bli väldigt
svårt att få gehör för önskemålet, men dialogen fortsätter.
Kenth Martinsson har avsagt sig uppdraget som regelansvarig i föreningen.

Valberedningen kallastill ett senare styrelsemöte, då förutsättningarför genomförande av möte
fö ränd rats .

5) Juniorverksamheten
Juniorernas kick off 18 april genomför inte som planerat. Informationsbrev skickas istället ut och juniorer
med vårdnadshavare hälsas välkomna på "öppet hus" vid ungen lördag 18/4.
Medel från Mattssonska fonden har erhållits, ny ansökan ombesörjs av Magnus. Dialog pågår för att öka
utbytet mellan klubbar gällande juniorer och träning. Matchligans första omgång inställd. Araslöv anmält

intresse att arrangera omgång 3 den 5 augusti.
Träningsverksamheten

drar igång i slutet av april.

6) Tävlingar
Dialog om hur föreningen ska förhålla sig till folkhälsomyndighetens rekommendationer, respektive SGF
och Skånes golfförbunds ställningstagande. Enig styrelse beslutade att följa de rekommendationer om ges
från ovanstående instanser, vilket innebär att inga klubbtävlingar genomförs fram till 30 juni.

7) Övriga arrangemang, verksamheter
Utifrån ovan nämnda dialog beslutade en enig styrelse om att föreningen inte heller ska genomföra några
andra aktiviteter fram till och med 30 juni. Detta beslut berör främst de sk sociala grupper, vilka har fasta
bokade starttider genom föreningen. Beslutet berör även damupptakt 25/4.
Undantag från beslutet ärjunior och ungdomsverksamhetl

8) Seriespel

Skånes Golfförbund har beslutat att ställa in samtliga omgångar av seriespelet fram till och med juni

månad. Bengt informerar lagledarna.

9) Budgetrapport
Leo informerade om budgetläget. Inställda arrangemang kommer att påverka budgeten. Inbetalningar till
Svenska Golfförbundet enligt tidigare tidsplan.

10) Bolaget
Ingen närvarande från golfbanebolaget.Leo fortsätter dialog med Gustaf Hagen angående
sta rterfu n ktionen .
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11) Hemsidan

Pågår dialog med bolaget angående problem med justeringar på hemsidan. Bertil och Äsa fortsätter
dialogen så att möjligheter finns för flera att hantera information. Synpunkter framförts till bolaget
angående att det är svårt för medlemmar att hitta till medlemssidorna.

12) Seniorgolfen måndagar
Åsa har fört dialog med Rolf Holberg och Bo Persson angående ansvarig för seniorgolfen som genomförs på

måndagar. Behov finns att utbilda några medlemmar i GIT. Dialogenfortsätter

Nästa styrelsemöte måndag 4 maj

Åsa Melkersson, Ordförande

Magnus Ringdahl
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