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Närvarande: Leo Kristensson. Magnus Ringdahl, Stefan Johansson, Asa Melkersson. Bertil Yvling
Bengt Svensson. och Gustaf Hagen
Aterbud Kenth Lindfors

1) ordförande hälsade välkommen till dagens möte
2) Att justera protokollet jämte ordförande utsågs Bengt Svensson och Magnus Ringdahl
3) Dagordningen godkändes
4) Föregående mötesprotokoll, nr 2021-01, gicks igenom och lades till handlingarna.

5) Information från bolaget
Greenkeepern planerar för en städdag på banan. Planerar även för en mer aktiv dialog om
banstatus mm på hemsidan.
Stort intresse för spel och träning såhär i säsongsupptakten.
Restaurang och kiosk haröppnat.
Tyvärr har det förekommit spel på frostiga greener trots att flaggor ej varit utsatta.
Funderingar finns att stänga banan januari o februari pga stort slitage och missbruk.

6) Aktiviteter mars och april utifrån smittläget och rekommendationer
Svenska Golfförbundet avråder för tillfället från tävling. Avrådan gäller till och med 18 april.
Uppdatering sker varje måndag. Beslutas att klubben förhåller sig till SKG's rekommendationer
vad det gäller aktiviteter. Beslutet innebär tex att vi inte startar upp med sociala grupper eller
klubbtävlingar förrän förbundet släpper på rekommendationerna att inte genomföra tävlingar.

7) Kortinfo
Junior -- Information om juniorträning mm är utskickat för någon vecka sedan. Planer för
juniortävling 27/7 pågår.
Medlem -- Uppdatering av information på hemsidan genomförs kommande vecka. Diskussion om
behov att kunna erbjuda fadder till nya golfare. l medlemsmail läggs en förfrågan om intresse att
vara fadder. l sommar planeras sk rookietävlingar. Medlemsresa genomförs i höst till österlens

Tävling -- Klubbtävlingarna publicerat i GIT under veckan. Tydliggörs att beslut om genomförande
eller ej tas med ca fyra veckors framförhållning.
Seriespel -- Information till herrlagen utskickad vecka ll.
Information till medlemmar; Seriespelet planeras att genomföras enligt spelschema. Men, nya
uppdaterade beslut tas av SKGF varje vecka, man rättar sig efter vad SGF beslutar vilka i sin tur
följer Riksidrottsförbundet. Färsk information finns tillgänglig på respektive organisations
hemsida, våra lagledare för serielagen kommer att få information via styrelsen.

GK

8) Budgetrapport
Inga utgifter sedan föregående möte. Inkommit medel från RF i form av LOKstöd för hösten 2020
samt från Mattssonska fonden.

9) Information till medlemmar
Stefan, Bengt, Magnus skickar kort sammanfattning till ordförande under veckan. Sammanställs i
ett underlag för medlemsutskick.
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10) Ansvarsfördelning styrelsen
Hcp ansvarig- styrelsen tar vid nästa möte fram ett principunderlag för hantering av ev justering

Regelansvarig - Kent Martinsson och Bertil Yvling föreslås vara regelansvariga i klubben. Kent har
tillsammans med ny greenkeeper gjort en genomgång av diverse funderingar på banan.
Digital brevlåda -- Stefan Johansson och Kenth Lindfors bevakar inkommen post och förmedlar
vidare till lämplig person.

av hcp

11) Valberedning
Styrelsen har av årsmötet fått i uppdrag att ta fram förslag på person till valberedningen. Till
nästa styrelsemöte uppmanas styrelsens medlemmar att komma med förslag.

12) Styrelsens arbetsplan 2021
Styrelsen planerar att genomföra ytterligare nio möten under året. Årsmöte planeras till söndag
6 februari2022
Styre[semöten genomförs; ].9/4, 17/5, 14/6, 16/8 (p]an för 2022 påbörjasl, 13/9, ].8/10 (underlag
för 2022 k[ara till kassören) 15/1]. jkassören redovisar sammanstä]]ning inför 2022) 16/12
Ifastställande av förslag till årsmötet), 10/1 lalla underlag klara till årsmötet).

13) Övrigt
Styrelsens medlemmar skickar bilder till Bertil för publicering på hemsidan, dvs i anslutning till
presentation av styrelsen. Bilder skickas även till ordföranden, vilken gör något form av collage
till anslagstavlan. Hur kan vi utveckla användningen av anslagstavlan på shopens gavel?

förande

/ /
BengtSvensson Magnus Ringdahl


