Styrelsemöte Protokoll Nr:2020-04
Araslövs

GK 2020-06-01

Gladan kl 18-19
Kallade: Bengt Svensson, Leo Kristensson. Magnus Ringdahl, Kenth Lindfors. Stefan Johansson. Asa Melkersson, BertilYvling
Frånvarande Gustaf Hagen

1) Välkomna
2) Att justera protokollet jämte ordförande valdes Kenth Lindfors och Bengt Svensson
3) Dagordningen godkändes
4)

föregående mötesprotokoll; nr 2020-03, lades till handlingarna. Det planerade styrelsemötet 4
maj ställdes in pga pandemi.

5) Juniorverksamheten

Magnus Ringdahl redogjorde för pågående och kommande junioraktiviteter. Sex olika
träningsgrupper är igång sedan några veckor. Planering pågår för fullt inför sommarens
golfveckor. Möte om detta 4/6 och 17/6. Planerasför lägersista helgen i september tillsammans
med Tomelilla GK. Uttagning till lägret sker genom kvalificeringsspel på söndagar. Matchligan
kommer att genomföras men med annat upplägg än vad som planerats inför året.
6)

Tävlingar från juli månad
Kenth Lindfors redogjorde för förslag av nytt upplägg för tävlingsverksamheten från juli månad. l
princip föreslås att tävlingar enligt tidigare program genomföras. Dock med följande
förutsättningar; tidsstart istället för kanonstart. utdelning av scorekort vid första tee, pristagare
meddelas via mail och anslås på hemsida samt anslagstavla och priser avhämtas i receptionen
dvs ingen gemensam prisutdelning. Styrelsen beslutade enligt förslag men kommer att följa
Svenska Golfförbundets nya rekommendationer om tävlingsverksamhet , vilka förväntas komma
inom närmsta veckan. När dessa är fastställda meddelas medlemmarna hur
tävlingsverksamheten kommer se utresterande delen av året.

7) Övriga arrangemang, verksamheter

Diskussion om övriga planerade verksamheter.
Beslutades att öppna för onsdagsgolf och fredagsgolf från l juli. l information som skickas
ut om detta ska tydliggöras vikten av att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Av
informationen ska också framgå hur scorekort och ev anmälningsavgifterska hanteras.
Beslutades att inte sanktionera spel i den sk måndagsgolfen, araladies respektive antikrunda med
motivation att dessa aktiviteter har flertalet deltagare vilka är över 70 år.
Beslutades att inte genomföra klubbfest eller andra trivselaktiviteter i samband med
Araslövsdagarna.

8) Budgetrapport
Leo Kristensson redovisade för nuvarande budgetläge. Få bokföringar sedan föregående möte
På grund av inställda arrangemang prognostiseras ett överskott jämfört med lagd budget.
9) Bolaget
Ordförande rapporterade kortfattat: Stort intresse för träning. Stor minskning på
golfpaketgäster. Mycket spel av medlemmar. Banan i väldigt finns skicka
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10) Hemsidan /anslagstavlan
Stefan Johansson reviderar informationom de sociala grupperna och anslår på såväl anslagstavla
som hemsida.
Medlemsbrev skickas ut så snart besked kommit från Svenska Golfförbundet angående nya
rekommendationer för tävlingsverksamhet.

Nästa styrelsemöte måndag 6 juli kl 18-20

Åsa Melkersson, Ordförande

Kenth Lindfors

