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GK 2021 -10-18

KI 18-20 i Gladan
Närvarande: Leo Kristensson, Magnus Ringdahl, Stefan Johansson, Asa Melkersson, Gustaf Hagen
Återbud: Kenth Lindfors, Bengt Svensson och BertilYvling

1)

ordförande hälsade välkomna
2) Magnus Ringdahloch Leo Kristenssonvaldes attjämte ordförande justera protokollet
3) Dagordningen godkändes
4) Föregående mötesprotokoll; nr 2021-07, lades till handlingarna
5) Information från bolaget

Information om golfspel i vinter kommer inom kort på medlems mail från greenkeeper Mattias
Åtgärder i vinter är bla dammar på SI och N16, tee på N5 och N6.
Restaurangen kommer att servera lunch tom 3 december.
På ungen har belysning satts upp, vilket möjliggör träning även under vinterkvällar.
6) Kort info aktiviteter höst

Junior: Avslutning 26/9 med 50 talet deltagare. Väldigt positivt. Utbyte med Tomellilla GK's
juniorer i helgen som gått, mycket trevligt. Kommer att finnas möjlighet att delta på
vinterträning, information utskickad.
Inför nästa år bedömer Magnus att det blir svårt att få ihop lag till matchligan(nuvarande spelare
blir överåriga) respektive juniorligan(saknas tjejer). Magnus kontaktar närliggande klubb/klubbar
för att ev få till någon egen variant av liga.
Medlem: Har inkommitett mailfrån ansvarigaför seniorgolfen(måndagar). Äsa ansvarar för
dialog med dessa.
Täv[ing: Återstår ]uciago]fen].2/12. Series]aget 26/9 vanns av "Dam]ag kategori ]'
Seriespel: Tre damlag anmälda. Samma lagledare som 2021. Herrarna ska anmälas senast sista
oktober. Oklart angående lagledareför H75 alt H80.

7) Tack för i år golf
Flyttat till 23/10. Start kl 10.00, nio hål. Gemensam lunch efteråt. Anmälan till Kenth
8) Budgetrapport

Kassören informerade om nuvarande budgetläge. Budgetutfallet från "Slaget om Skåne" väldigt
positivt. Fler medlemmar än budgeterat, vilket i sin tur innebär ökade kostnader till förbundet.
På grund av pandemin har inte alla planerade aktiviteter genomförts, av den anledningen har
bolaget inte fört över hela beloppet från medlemsavgifterna. Det rör sig om 90 tkr.
Juniorernas särskilda intäkter(ca 40 tkr) ska användas till utrustning och att genomföra särskilda
juniortävlingar. Magnus stämmer av med tränarna vilken utrustning som bedöms angeläget att
köpa in. Några kostnader återstår bla för tävlingar 23/10 och luciagolfen.

9) Synpunkter från medlemmar

Ordförande redogjorde i korthet från de dialogmötensom genomförts. Anteckningar utskickade
till styrelsen inför dagens möte. Dessa anteckningar är även skickade till bolagets enhetschefer.
Utifrån dialogerna blir det tydligt att det behövs en ansvariga per nedanstående aktiviteter:
Tävling, med huvuduppgift att samordna tävlingsupplägg med klubbchef på bolaget, att utse
funktionärer till respektive tävling, att rapportera till styrelsen.
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Seriespel, med huvuduppgift att samordna, utse lagledare och anmäla serielag till Skånes
golfförbund, att tillse att respektive lagledare har koll på sitt lag inklusive genomförandet av
den egna hemmatävlingen, att rapportera till styrelsen.
Sociala aktiviteter, med huvuduppgift att läggaramar för sociala grupper, utse ansvariga för
desamma och se till att tider bokas i GIT för dessa grupper, ansvara för någon form av
medlemsresa, ansvara för att någon form av regelaktivitet genomförs, ansvara för att någon
form av aktivitet för nya golfare genomförs, samt att rapportera till styrelsen.
Junior, med huvuduppgift att, i samarbete med tränarna, lägga upp och genomföra
aktiviteter förjuniorer, att rapportera till styrelsen.
Ovanstående ansvariga bör ingå i styrelsen och bör tillse att det finns medlemmar som hjälper til
i såväl planeringsstadium som i genomförande. Att vara ansvarig innebär inte att man ska göra
allt själv l

Utöver ovanstående behövs en kassör och en ordförande i styrelsen.
Konstaterades vidare att det framöver behöver vara ett närmare samarbete mellan ovanstående
funktionärer och bolagets enhetschefer.
Receptionen kommer att få ett större ansvar vad det gäller medlemsinformation på hemsidan
och administration av tävlingar.

Ordförande(Åsa), kassör(Leo) och bolagets klubbchef(Gustaf) kommer den 15 november ha
sittningar med respektive enhetschefer eller motsvarande(restaurang, bana, reception). Dialog
kommer att föras utifrån de med medlemmar genomförda dialogmötena. Vi kommer även
diskutera hur vi ska organisera kommunikationen framöver.
Gustaf börjar, i samråd med Kenth Lindfors, skissa på ett tävlingsupplägg inför 2022
Åsa börjar skissa på ett upplägg för de sociala grupper vi tänker ska finnas 2022

10) Valberedning
Till nästa möte kallas Rickard Herminge, vilken valdes in i valberedningen vid årsmötet. Styrelsen
har inte lyckats få någon mer intresserad av valberedningsuppdraget, vilket innebär att vi får
försöka hantera uppkommen situation tillsammans med Rickard. Leo Kristensson har haft dialog
med några medlemmar om engagemang kommande år.
11) Årsmöte 220206
Kassören lägger en budget för 2022 vilken motsvarar budget för 2021. Verksamhetsberättelser
för 2021 samt i möjliga fall verksamhetsplaner för 2022 inklusive syfte, skickas digitalt till
ordförande senast 16/].2
Ordförande färdigställer årsmötesunderlag till styrelsemöte 10 januari.
Årsmötet genomförs 6 februari preliminärt kl].4.
12) Övrigt
Nästa styrelsemöte 15/1 L kl18-20. D
Åsa Melkersson
Ordförande

,/
Leo Kristensson
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