
 
 

 

 

Protokoll styrelsemöte 2019-05-08 

 
Närvarande styrelsen:  Cecilia Engblom, Johan Westman, Jessica Lindblad, Lars Lundqvist, Lars 

Börjesson. 

Närvarande från G4G, punkt 4 

Närvarande från kommittéerna: Marianne Spegel, Mona Wängelin, Bengt Göran Broström, Arne 

Söderberg, Per Kollberg. 

 

 

1 Mötets öppnande 

Cecilia Engblom, ordförande hälsade välkommen till mötet. 

 

2 Dagordningen 

 Dagordning godkändes  

3 Föregående mötesprotokoll 

Läggs till handlingarna och och är inlagda på hemsidan. 

4 G4G information (Ingen representant från G4G) 

 Frågor att ta med till G4G 

 

Det råder otydlighet kring de olika greenfeekostnaderna. 

Cecilia kollar upp det med G4G 

 

Hål 2 

Ett cementrör klädd med en låda sticker upp på spelfältet. Det är en säkerhetsrisk då 

flera spelar träffat lådan och bollen har studsat tillbaka mot spelarna. Behöver ses över 

och sänkas. 

 

 De gula teekulorna är placerade på blå tee. Det är inte handicapgrundande om  

de är felplacerade.  

 

Cecilia tar ovan med G4G. 

  

 Hål 6 

 Vattenhindret är utgrävt, lermassor ligger kvar men ska tas bort. 

 

 Håll 11 

 Arbete med marken kommer att påbörjas till vänster om fairway där träden är 

borttagna. 



 

 

5 Ekonomirapport, Jessica Lindblad 

Det finns ca 100 regelböcker kvar efter genomförda regelkurser. Beslut togs att de 

kvarvarande regelböckerna ska läggas ut till försäljning till medlemmarna. Cecilia 

skickar ut information om  detta. 

 

 

6 Rapporter från kommittérna 

 

Damkommittén, Mona Wängelin 

Första dam- och herrtävlingen (Tisdagsgofen) är genomförd, med 9 damer och 8 herrar 

tävlade. Priser ska köpas i shopen, Per Kollberg tar upp frågan om ev rabatt med G4G. 

 

Styrelsen beslutade att Tisdagsgolfen ska anmälas via GIT. Per Kollberg och Mona ser 

över om det är möjligt att anmäla via GIT. 

 

Vårmiddag för damerna genomfördes den 2 maj med 39 damer. Det var modevisning, 

lotterier och god mat och en bra stämning. 

 

Regel- och handicapkommittén, Arne Söderberg 

Alla kurser kring de nya reglerna är genomförda ca 150 deltagare totalt. 

 

Ny banvärdering har genomförts. Resultatet ska nu läggas in i GIT. 

 

De nya lokala reglerna är godkända av Golfförbundet. De ska sättas upp inom kort. 

 

2020 införs världshandicap. 8 av de senaste 20 golfrundorna utgör grunden för det 

nya handicapet. 

 

 

Juniorkommittén, Jessica Lindblad 

Stefan Sandqvist har kommit igång med juniorträningen. Några av de mer ambitiösa 

juniorerna kommer att erbjudas extra träning som sponsras av klubben. 

 

 Tävlingskommittén, Per Kollberg 

 Ny medlem i kommittén är Tina Svärd, kommittén består av sju personer. 

 Tävlingsledare är klara för matchspelet, KM och alla klubbtävlingar. 

 

 Klubbkommittén, Marianne Spegel 

 Utejobben rullar på. Planeringen klar för Nationalslaget 6 juni, partävling med 

 middag. 

 

 Seniorkommittén, Bengt Göran Broström 

 Nytt deltagarrekord på premiären, 96 deltagare varav en del nya medlemmar. Allt 

 fungerade bra och alla var nöjda med restaurangen och maten. 

  



  

   

7 Hemsidan, Johan Westman 

 

Fokus ligger att uppdatera hemsidan så att vi har korrekt information på plats för våra 

medlemmar. Styrelsen beslutade att Johan och Cecilia ska ta ett möte med G4G för att 

diskutera hur vi på bästa sätt jobbar med hemsidan framöver så att kommittéer på ett 

enkelt sätt kan uppdatera informationen.  

 

 

8 GIT - uppdatering & admin 

Information om styrelsen är nu uppdaterad i GIT.  

 

9 KM, Priser 

Ordförande får i uppdrag att dela ut priserna för KM under kommande höstmöte. 

Per Kollberg har fått i uppgift att beställa medaljerna och det görs direkt efter avslutat 

KM för att säkra att vi beställer rätt antal. 

 

10 Välkomstbrev  

Lars Börjesson presenterade förslag till välkomstbrev. Tanken är att alla nya 

medlemmar ska få ett mail med välkomstbrev som kortfattat beskriver klubben och 

G4G. Cecilia & Johan stämmer av med G4G att informationen om G4G är ok. Calle 

kommer att skicka information om de nya medlemmarna så att vi kan skicka ut 

välkomstbrev till dessa. 

 

11 Övrig fråga 

Brev har inkommit från medlem med ett antal frågor: 

 

1. Förslag att byta namn till Veda GK. Styrelsen tog beslut att det inte är aktuellt att 

stödja det förslaget. 

2.Byte av adress till Lindholmsv 94. Styrelsen anser det vara en god idé och kommer att 

föreslå det till G4G som ansvarar för adressändring i så fall. 

 

3. En skylt vid infarten behövs. Styrelsen delar den uppfattningen. Tar med frågan till 

G4G. 

 

12  Nästa möte 

12 juni kl 18.30 i klubbhuset. 



 

 

 

 

 

 

 

 


