Styrelsemöte Protokoll Nr:2020-06
Araslövs

GK 2020-08-20

Aran: kl 18-20
Närvarande: Leo Kristensson, Magnus Ringdahl. Stefan Johansson, Åsa Melkersson, BertilYvling

BengtSvensson,

Återbud: Kenth Lindfors, Gustaf Hagen

1) Välkomna
2) Att justera protokollet jämte ordförande utsågs Leo Kristensson och Magnus Ringdahl.
3) Dagordningen godkändes
4)

Föregående mötesprotokoll, nr 2020-05, gicks igenom. Noterades att valberedningen bjudits in
till dagens möte enligt beslut vid föregående möte, dock lämnade en medlem återbud varför
valberedningen istället deltar på nästkommande styrelsemöte. Protokollet lades till
handlingarna.

5) Juniorverksamheten

Kort rapport om genomförda aktiviteter juli-aug samt planerade aktiviteter i höst.
Veckoträningar börjar innevarande vecka. Laget i matchligan har gått vidare till slutspelet, vilket
börjarislutet av augusti.
Planering inför lägret i Tomelilla fortgår.
Planeringsmöte med junioransvariga 27/8.

6) Tävlingar
Kort rapport om genomförda aktiviteter juli-aug samt planerade aktiviteter i höst. Upplägget av
tävlingarna har anpassats efter, av Svenska Golfförbundet, särskilt framtagna regler. Vissa av
anpassningarna har varit positiva och kommer att utvecklas inför kommande säsong.
7) Övriga arrangemang, verksamheter

Socialagrupper från september. Inga nya direktiv har inkommit från Svenska Golfförbundet vad
det gäller golfspelandet. Utifrån detta beslutade styrelsen att förlänga tidigare beslut om att inte
arrangera "måndagsgolf' och "antikrundan"
Dialog har förts med Skånes golfförbund angående till vad avgiften till seriespel används. Denna
dialog kommer att fortgå.

8) Budgetrapport och avstämning av LOK-stödsansökan
Medel från Mattssonska fonden har tidigaresökts för såväl 2020 som 2021. LOK-stödsansökan
hanteras i helgen. Konstaterades att det är svårt att samla in personuppgifter i
träningsgrupperna.
9) Planering 2021
Underlag med verksamhetsplan och förslag på budget ska vara klara och överlämnade till
kassören senast till styrelsemötet 15 oktober. Kassören bearbetar därefter underlagen och lägger
fram ett samlat dokument som förslag till styrelsen 9 november.

Juniorverksamheten påbörjar sin planeringpå möte 27/8
Tävlingsplanering är påbörjad.
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Seriespelsanvarig avvaktar information från Skånes Golfförbund. Sondering av antalet lagoch
lagledare för desamma kommer att göras under hösten.
Sociala grupper planeras ungefär med motsvarande upplägg som tidigare. Dock har ansvarig för
måndagsgolfen aviserat nedtrappning varför upplägg och hantering av denna aktivitet kommer
att ses över särskilt.
Kort diskussion om styrelsearbetet 2021
10) Bolaget
Denna punkt bordlades då ingen representant fanns närvarande
11) Hemsidan /anslagstavlan
Fortfarande behöver alla tänka på att se till att inte gamla uppgifter/anslag finns kvar på
hemsida/anslagstavla.
12) Övrigt
Bekymmer med skarv(dammen längstsöderut) och änder(hål 9 på södra) på banan. Ordförande
tar med denna information till Gustaf Hagen.

Nästa styrelsemöte måndag 14 september, därefter torsdag 15 oktober, måndag 9 november

Åsa Melkersson, Ordförande
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