Styrelsemöte Protokoll Nr:2021 -09
Araslövs

GK 2021-1 1-15

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

1) ordförande hälsade välkomna

21 Stefan Johansson och Bertil Yvling valdes att jämte ordförande justera protokollet
3) Dagordningen godkändes
4) Föregående mötesprotokoll; nr 2021-08, lades till handlingarna
5) Information från bolaget
Då bolaget inte var representerat gavs endast en väldigt kort info lägesinformation från
ordförande.
6)

Budgetrapport
Kassören redovisade respektive budget dels utgifter och intäkter samt prognostiserade utfall. På
grund av pandemin visar flertalet delar i budgeten på ett stort överskott, varför mötet beslutade
att inte begära att bolaget ska föra över sista delen av medlemsavgifterna, 92 tkr. Noteras bör att
juniorverksamheten har kunnat genomföras, i princip som planerat, men till en betydligt billigare
kostnad än budgeterat.
Avgifter till Skånes Golfförbund respektive Svenska Golfförbundet varit något högre än
budgeterat, vilket dels beror på höjda avgifter, dels på ökat antal medlemmar.
Återstår några utgifter (styrelsemöten, reseersättning för juniortävlingar och Luciatävlingl
respektive intäkter (LOK-stöd och Gräsrotsbidrag).

7) Synpunkter från medlemmar

De till idag planerade mötena med bolagets enhetschefer har fått flyttas på grund av sjukdom. Av
den anledningen finns inte något nytt att rapportera. Nytt mötesdatum under inledningen av
december.
Ordförande bedömer att utfallet av dessa möten bland annat ska resultera i en plan för när och
hur dialog med enheterna ska ske under kommande verksamhetsår.
8) Valberedning

Ordförande har inte lyckats få tag i den av årsmötet valda medlemmen i valberedningen. Leo
Kristensson har haft fortsatta dialoger för att hitta intresserade av styrelseuppdrag. Utgångsläget
är att det behövs sex medlemmar i styrelsen, utifrån dialog vid föregående styrelsemöte.
Leo Kristensson har av revisorerna fått information om att de inte står till förfogande inför nästa
verksamhetsår.
Ordförande ansvarar för fortsatt kommunikation med valberedning.
9) Planering av 2022 - Årsmöte 220206

Kassören redogör för budgetförslag för 2022. Efter någon enstaka justering beslutade mötet att
kassören fortsätter bearbeta budgetförslaget i samråd med bolagets representant.
Lagledare finns nu för samtliga serielag, endast oklarhet i om det blir ett eller två lag iH 75.
Ansvariga för de tre tilltänkta sk sociala grupperna är i princip klart.
Klubben kommer även 2022 arrangera "Slaget om Skåne", på uppdrag av Skånes Golfförbund.
Tävlingen genomförs 20 juli. Klubben har även fått förfrågan om att genomföra en sk +18 tävling
Beslut om detta tas vid nästa styrelsemöte
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Styrelsemöte

Protokoll Nr:2021 -09

Araslövs GK 2021-11-15
KI 18-20 i Gladan
Verksamhetsberättelserför 2021samt verksamhetsplanerför 2022 inklusivesyfte, skickas
digita[t ti]] ordförande senast 16/].2

Ordförande färdigställer årsmötesunderlag till styrelsemöte 10 januari.
Årsmötet genomförs 6 februari preliminärt kl 14.
10) Övrigt
Sista aktiviteten för året är Luciagolfen, vilken avgörs söndagen 12 december
Nästa styrelsemöte 16/12. Ordförande återkommer med tid och plats.

Åsa Melkäfsson
Ordförande

Stefan Johansson
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