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Närvarande: Leo Kristensson. Magnus Ringdahl, Stefan Johansson, Äsa Melkersson, Bertil Yvling
Bengt Svensson, Gustaf Hagen. Återbud: Kenth Lindfors

1) Välkomna
2) Att justera protokollet jämte ordförande utsågs Leo Kristensson och Magnus Ringdahl
3) Dagordningen godkändes
4) Föregående mötesprotokoll, nr 2021-03, lades till handlingarna.

5) Information från bolaget
Det medlemsutskick som gjorts med bla uppmaning om att laga nedslagsmärken, har renderat i
många positiva kommentarer. Förhoppningsvis leder det även till att våra banor sköts på ett bra
sätt av spelarna. Några medlemmar kommer agera starters under vissa tider. Gustav håller i
detta. l övrigt positivt utifrån förutsättningarna. Mycket händer vad det gäller skötsel av banorna
får placeras ut i hage mellan hål 12S och hål 5N.

6) Aktiviteter juni o juli utifrån smittläget och rekommendationer
Utifrån den information som nu kommit från Folkhälsomyndigheten, RF och Svenska
Golfförbundet, beslutar styrelsen att köra igång med planerade verksamheter från tisdag l juni.
Alla verksamheter behöver anpassas utifrån myndigheternas rekommendationer. Information
skickas ut i medlemsmail och anslås på hemsida respektive anslagstavla.
Beslutet innebär att årets första medlemstävling blir Team Araslöv Juniorer 13 juni och att de sk
sociala grupperna startar upp från onsdag 2juni.

7) Kortinfo
Junior -- Samtliga träningsgrupper är igång. Upplevs positivt.
Medlem - Aktiviteter startar i juni. Stefan kontaktar ansvariga för respektive grupp.
Tävling - Ordförande kontaktar tävlingsansvarig angående information om tävlingar
Seriespel -- Kommer att genomföras för damerna med smygstart i juni. Seriespel för herrar är
inställt hela 2021

8) Budgetrapport
Inkommit LOK stöd för hösten 2020 från kommunen. Avgift nr l betald till SGF

9) Information till medlemmar
Ordförande påminner om att hemsidan måste hållas uppdaterad. Allas ansvar att skicka underlag
till Bertil och Bertils ansvar att ta bort inaktuell information.
Medlemsutskick görs med anledning av beslut under punkt 6 ovan. Ordförande samordnar med
Gustaf. l samband med medlemsbrev behöver vi lyfta behovet av att få ytterligare en person till
valberedningen.

10) Valberedning
Styrelsens medlemmar har till detta möte inte något nytt namn att föreslå till valberedningen.
Dock har Leo pratat med ett antal medlemmar som kan tänka sig arbeta i styrelsen eller på annat
sätt engagera sig som funktionär. Till styrelsemöte i augusti bjuds valberedningen in, varför
valberedningen till det mötet behöver vara fulltalig.
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11) Övrigt
Kort diskussion om hemsidan

Åsa Melkersson, Ordförande

Leo Kristensson M agnu #'Ringdahl

Nästa styrelsemöte 14/6 kl 18-20


