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KI 18-19 Digitalt

Närvarande: Leo Kristensson, Magnus Ringdahl, Stefan Johansson, Bertil Yvling, Bengt Svensson och Åsa Melkersson
Anmält förhinder: Kenth Lindfors och Gustav Hagen

1) ordförande hälsade välkommen
2) Till justerare att jämte ordförande justera protokollet valdes Leo Kristensson och Bengt Svensson
3) Dagordningen gicks igenom och godkändes
4) Föregående mötesprotokoll; nr 2020-11, lades till handlingarna.

5) Information från bolaget
Ordförande gav kort information om arbete på banan, arbete i restaurangen, tid för öppnande av
restaurangen, ny greenkeeper samt förändringar vad gäller organisation av shop och
träningsverksamhet.

6) Årsmötet
Beslutades att årsmötet genomförs söndag 7 mars kl 15, dvs som tidigare aviserats. Årsmötet
genomförs digitalt. Ordförande skickar ut kallelse till medlemmarna. Av kallelsen ska framgå att
man måste anmäla sig före ett visst datum samt uppge till vilken mailadress möteslänken ska
skickas. Styrelsens medlemmar deltar via länk. Ev kommer ordförande och någon mer befinna sig
i lokal vid banan. Ordförande informerar bolagets representant i styrelsen om upplägg av
årsmötet och uppmanar att det bör vara någon från bolaget närvarande vid årsmötet.
l samband med utskick av kallelse tillfrågas medlemmarna att anmäla intresse av att vara med i
valberedningen.

7) Avstämning verksamheter mars och april utifrån smittläget och rekommendationer
Klubben följer fortsatt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, RF och Svenska
Golfförbundet. Svenska Golfförbundet uppmanar att planera säsongen som vanligt men att ha
fyra veckors framförhållning vad det gäller besked om genomförande eller inte av olika
arrangemang.
För närvarande innebär det att det är tillåtet med träning för barn och unga födda 2002 och
senare. Det är dock oklart när våranjuniorträning kommer att starta.
Klubben kommer inte genomföra några aktiviteter, förutom ev juniorträning, under februari och
mars

8) Budget
Skånes Golfförbund har höjt avgiften med 10% jämfört med föregående år. Då informationen
kom först för någon vecka sedan är inte dessa medel medräknade i budgetförslaget för 2021.
Ansökan om LOK stöd(RF) är genomförd. Ansökan om lokalt aktivitetsstöd från kommunen
pågår. Ordförande bokar möte med junioransvarig för att sätta in denne i bidragsprocessen.
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