
Protokoll:2020-07

Araslövs GK 2020-09-14

Innergården 18-20

Närvarande: Leo Kristensson, Magnus Ringdahl, Stefan Johansson, Asa Melkersson, Bertil Yvling
Gustaf Hagen. Samt Ann-Christine Karlsson och Tommy Thörnqvist (valberedning)

Anmält förhinder: Kenth Lindfors och Bengt Svensson

1)

2)

3)
4)

Ordförande hälsade välkommen
Till justerare att jämte ordförande justera protokollet valdes Magnus Ringdahl och Leo
Kristensson

Dagordningen gicks igenom och godkändes
Föregående mötesprotokoll; nr 2020-06, lades till handlingarna.

5) Juniorverksamheten
Kort lägesrapport. Matchspelslaget spelade slutspel i Vellinge och blev tyvärr utslagna i särspel
Läger i Tomelilla genomförs enligt plan sista helgen i september.

6) Tävlingar
Kort lägesrapport. Aran genomfördes som planerat och avlöpte väl. Reflektion om det kan finnas
en vinst att göra två klasser under kommande år. Bertil informerade om synpunkter som
framkommit i samband med starten. Återstår en tävling, Luciagolfen 13/12.

7) Övriga arrangemang, verksamheter
Avstämning utifrån eventuella förändrade rekommendationer från FHM/ Svenska
Golfförbundet. Inga förändringar sedan föregående styrelsemöte.
Finalspel onsdagsgolf genomförs lördag 19/9 därefter inga fler arrangemang. Efter
kommunikation via e-post inom styrelsen, föregående vecka beslutades att "Serieslaget", 20/9
och "Tack för i år golfen" 4/10 ställs in ed hänvisning till golfförbundets rekommendationer
Synpunkter har framförts till styrelsen dels angående beslutet att fortsätta ställa in sociala

grupper, dels beslutet om att ställa in "Serieslaget". Synpunkterna har framförts till styrelsen via
e-post, där även sändlistor, vilka är avsedda för information om aktiviteter, har lagts in som
mottagare. Ordförande skriver ett svar, vilket skickas till hela sändlistan.

8) Budgetrapport
Inga transaktioner har skett sedan föregående styrelsemöte

9) Planering 2021
Kort lägesrapport från respektive ansvarig angående planering inför 2021.
Genomgång av styrelsens tankar om sitt engagemang inför kommande år. Styrelsen kommer
fram till nästa styrelsemöte utse en representant i valberedningen. Dialog om klubbarbetet i
allmänhet och styrelsearbetet i synnerhet.

10) Bolaget
Gustaf informerade om enkät som skickats ut till medlemmarna. Utfallet av enkäten kommer att
presenteras för styrelsen bla. Redan nu kan sägas att många kreativa synpunkter inkommit, vilka
kommer att tas tillvara.
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Gustaf redogjorde för de utmaningar som varit under detta speciella år. För tillfället är det
mycket bokningar från såväl medlemmar som gäster.
Under vintern kommer bland annat ett antal projekt göras med bunkrar. Dessutom ska en del
avverkningar av döda träd genomföras.

11) Hemsidan /anslagstavlan
Sidan nyheter döps om till anslagstavlan

12) Övrigt
Kenth Lindfors önskar ett medlemsutskick i höst för att stämma av medlemmarnas synpunkter
angående tävlingar.

Nästa styrelsemöte torsdag 15 oktober du underlag inför 2021 ska vara klara och lämnas till
kassören.

Åsa Melkersson, Ordförande

Magriius Ringdahl
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