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Styrelsemöte Protokoll Nr:2020-08

Araslövs GK 2020-10-15
Aran 18-20

Närvarande: Leo Kristensson, Magnus Ringdahl, Kenth Lindfors, Stefan Johansson, Asa Melkersson, BertilYvling
Bengt Svensson

Återbud: Gustaf Hagen

1)
2)
3)
4)

ordförande hälsade välkommen
Kenth Lindfors och Bertil Yvling valdes att jämte ordförande justera protokollet
Dagordningen godkändes
Föregående mötesprotokoll; nr 2020-07, gicks igenom och lades till handlingarna

5) Lägesrapport

Junior--läger,träningar

Juniorhelg i Tomelilla sista helgen i september. Trevligt och väldigt positivt. Planeras
motsvarande aktivitet 2021 och då på Araslöv. Träningarna nyss avslutade. Mattsons
donationsfond har beviljat bidrag för 2021 på 8000 kr.
Tävling--Lucia
Tävlingsansvarig gör medlemsutskick inom kort i syfte att flagga för luciatävlingen men även kort
om tävlingsupplägget2021.
Socialagrupper --Svenska Golfförbundets rekommendationer
Styrelsen bevakar SGF hemsida kontinuerligt. Bland annat för att eventuellt förändra beslutet om
pausa aktiviteter för verksamheter som i huvudsak vänder sig till medlemmar 70+.

6) Budgetrapport

Ett fåtal transaktioner genomförda sedan föregående styrelsemöte. Budgetplanering för 2021
påbörjasi helgen.

7) Planering 2021
Kort beskrivning av planering, mål, och budget från respektive ansvarsområde. Ordförande
tackar samtliga för en god planering och underlagen lämnas till kassören för fortsatt hantering

8) Bolaget

Lägesrapport uteblev då representant för bolaget saknades. Styrelsen resonerade lite kring de
positiva förändringar som sker på banorna och ser med spänning fram emot en ny säsong.

9) Hemsidan /anslagstavlan
Behöver rensas ut inaktuell information på båda platserna. Ansvarig fick uppgift vad som ska tas
bort
10) Styrelsens representant i valberedningen
Ordförande meddelar Ann-Christine Karlsson, valberedningens sammankallande, att Bertil Yvling
blir styrelsens representant.
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11) Tidsplan inför årsmötet 7 februari kl 15
Fram till nästkommande möte arbetar kassören med inkomna underlag.
9/11 -- Kassören lämnar förslag på budgetunderlag för 2021 för godkännande av styrelsen
lO/12 -- Verksamhetsplan för 20211och verksamhetsberättelse för 2020 klart. Även utkast från
valberedningen.
Kassören träffar revisorerna runt årsskiftet.
14/1 - Underlag inför årsmötet klara för underskrifter. Inkluderar även valberedningens förslag
till årsmötet.

12) Övrigt
Inget underdenna punkt

Nästa styrelsemöte måndag 9 november kl 18-20

Asa Melkersson, Ordförande

Kenth Lindfors

