
  
 
 Protokoll styrelsemöte 2019-04-03 
 
Närvarande styrelsen:  Cecilia Engblom, Johan Westman, Jessica Lindblad, Lars Lundqvist 
Närvarande från G4G, punkt 4: Neil Fossett 
Närvarande från kommittéerna: Marianne Spegel, Mona Wängelin, Göran Wängelin, Bengt Göran 
Broström, Arne Söderberg, Jan Erik Jansson.   
 
 
1 Mötets öppnande 

Cecilia Engblom, ordförande hälsade välkommen till mötet. 
 
2 Dagordningen 
 Dagordning godkändes  
3 Föregående mötesprotokoll 

Läggs till handlingarna och för införande på hemsidan. 
4 G4G information, Niel Fossett 
 Golfbanan ser bra ut, endast ettans green som det är lite problem med. Hur det ska 
 åtgärdas beror på kommande väder. 
 Drivingrangen tas i bruk samtidigt som banan öppnas. 
 Lite läckageproblem förekommer på bevattningssystemet men ska åtgärdas. 
 Restaurangen kommer att öppna samma dag som banan. 
 Beträffande utbyggnadsplanerna väster om rangen så väntas svar från kommunen om 
 förhandsbesked inom några veckor. 

 
5 Ekonomirapport, Jessica Lindblad 
 Beslöts att kommittérna ska få en delårsrapport i slutet av juni. Vill någon 
 kommitté ha ytterligare rapporter så får de kontakta Jessica för hjälp. 

Påpekas att det är viktigt att vi tänker inkl moms när vi handlar eller förhandlar om 
priser. 
 

6 Rapporter från kommittérna 
  
 Tävlingskommittén, Jan Erik Jansson 
 Önskemål framfördes om att få möjlighet att lägga upp och uppdatera 
 tävlingskalendern inkl resultat på hemsidan. (Frågan tas upp nedan under särskild 
 punkt).  
 I övrigt har möte hållits på Golfförbundet kring tävlingsprogrammet för seriespel. 
 Alla lagledare är utsedda. Information finns på SGDF:s hemsida. 
 



 Damkommittén, Mona Wängelin 
 Två nya damer har lovat hjälpa till, Annika Wiener ochAnnika Hörnsten. 
 Planering pågår och tavlan för Eclectic är klar med nålar och allt. 
 Mona har skrivit lite på hemsidan men det går inte att lägga in bilder eller PDF-
 filer.(Frågan tas upp under särskild punkt nedan)  
 Planeras in en vårmiddag för damerna, Marianne Spegel erbjuder sig att hjälpa till. 
 
 Regel- och handicapkommittén, Arne Söderberg 
 Handicaprevisionen ägde rum vid årsskiftet. Arne redogör i stora drag hur det 
 fungerar. 
 Utbildning för medlemmarna om de nya reglerna pågår, ett av fyra 
 utbildningstillfällen har genomförts. Alla är fullbokade. 
 Banan kommer att förses med flera nya s.k. pliktområden. 
 Nya lokala regeler är inskickade till SGDF för godkännande. 
 Arne kommer att kolla med Calle Malmberg när de nya slopetabellerna kommer. 
 Arne berättar på förekommen fråga varför just hål 14 har index 1. 
 
 Herrkommittén Göran Wängelin 
 Kommittén består just nu bara av en person. Planeringen för tisdagsgolfen rullar på. 
 Alla startavgifter går till priser. Anmälan görs på hemsidan, första tävlingsdag blir 7 
 maj. 
 
 Juniorkommittén, Jessica Lindblad 
 Stefan har planerat allt inför säsongen. Två mammor har aviserat att de kan hjälpa till 
 med lite aktiviteter utöver den vanliga träningen. 
 
 Klubbkommittén, Marianne Spegel 
 Lördag den 6 april är det städdag och förhoppningsvis kommer det många frivilliga. 
 Tisdag den 9 april ska det börjas planteras. I övrigt löper det på. 
 
 Seniorkommittén, Bengt Göran Broström 
 Vinteraktiviteterna håller på att avslutas. De har bestått av fysträning, tennis,  
 och promenader.  Den 8:e maj börjar onsdagsgolfen för alla över 55 år. Det blir en 
 del nya klubbar som ställer upp i seniorerns matchspel. Det finns i nuläget 465 
 seniorer i klubben.  
 Ett möte är inplanerat med G4G för att på bästa sätt skapa ett bra samarbete 
 inför säsongen. 
  
   
7 Hemsidan, Johan Westman 

 
Kortfattat kan konstateras att hemsidans tillgänglighet för att lägga in information 
från kommittérna är begränsat. Det kostar också att göra förändringar och dessa bör 
därför samordnas. Klubben har i dag begränsad möjligheter att göra ändringar. Det 
ligger också mycket information kvar som är gammal. Redan på förstasidan finns 
felaktig information. 
 
Styrelsen uppdrar till Johan att samordna informationen från kommittérna och att 



undersöka möjligheterna till att klubben på ett enklare sätt kan få möjlighet att lägga 
in ny information. Johan kommer att kalla resp ordförande för kommittérna till ett 
gemensamt möte. Bengt Göran kan bidra med att berätta hur det var tänkt från 
början ang hemsida och samarbetet med G4G.    
 
 

8 Berättelsen om Vallentuna Golfklubb 
 Bengt Hörnsten har erbjudit sig att skriva om Vallentuna golfklubbs historia. Ett 
 trevligt och uppskattat initiativ.Styrelsen bör fundera på hur den ska publiceras. 
 
  
9 Övriga frågor 
 
 Ordförande uppmanar alla kommitteordförandena att meddela sina telefonnummer. 
  
 En presentation av styrelsen och kommittéordförandena ska tas fram, helst med 
 foton. 
 
 En Välkomstfolder håller på att tas fram för nya medlemmar. 
 
  
 
10 Kommande möten 
 Styrelsen den 8 maj kl 18.00 i klubbhuset 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


