Styrelsemöte Protokoll Nr:2020-11
Araslövs GK 2021-01-14
KI 18-19 Digitalt
Närvarande:: Leo Kristensson, Kenth Lindfors, Stefan Johansson, Åsa Melkersson. Bertil Yvling, och

BengtSvensson

Återbud: Magnus Ringdahl och Gustaf Hagen

1)
2)
3)
4)

ordförande hälsade välkommen till mötet
Stefan Johansson och Leo Kristensson valdes att jämte ordförande justera protokollet
Dagordningen godkände
Föregående mötesprotokoll; nr 2020-10, lades till handlingarna

5)

Budgetuppföljning
Då klubben på grund av pandemi inte kunnat genomföra mer än en bråkdel av planerade
aktiviteter under 2020, har utgifterna varit väldigt små. Styrelsen beslutar därför att återföra
150 000 kr till Golfbanebolaget.
Klubbensjuniorverksamhet tilldelades, strax före jul, 40 000 kr av Sparbanksstiftelsen 1826.
Dessa medel kommer företrädesvis användas till inköp av golfutrustning, vilken ska vara till utlån
i samband med junioraktiviteter.

6) Information från bolaget
Lämnades genom ordförande en kort information från bolaget
7)

Arsmötet
Avstämning av årsmöteshandlingar och beslut om hantering av dokumenten inför fastställandet.
Dialog om utmaningen att genomföra ett årsmöte på sedvanligt sätt även vid det nya
mötesdatumet, 7 mars. Till nästkommande styrelsemöte gavs styrelsens medlemmar i uppdrag
att ta del av hur andra föreningar hanterar situationen. Kassören kontaktar banken, Ordföranden
kontaktar Skånes Golfförbund och Skåneidrotten. RF föreslår att föreningar antingen skjuter upp
årsmötet eller genomför det digitalt.

8) Avstämning verksamheter mars och april utifrån smittlägetoch rekommendationer
Som smittsituationen ser ut nu bedömer vi det som tveksamt att kunna genomföra aktiviteter
under mars och april. Ny bedömning görs vid nästa styrelsemöte. Därefter skickas information till
medlemmarna.
9) övrigt

Kenth Lindfors har fått fråga från, West Golf Portugal, om klubben har intresse av att genomföra
en specialtävlingi sommar. Kenth stämmer av med Gustaf Hagenangående hur bolagetställer
sig till detta.

Nästa styrelsemöte torsdag 18 februari kl 18-19, digitalt och då med huvudsakliga punkter:
förberedelser årsmöte, budgetavstämning, aktiviteter utifrån smittläge

Åsa Melkersson, Ordförande

Leo Kristensson
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