Protokoll styrelsemöte 2019-06-12
Närvarande styrelsen: Cecilia Engblom, Johan Westman, Jessica Lindblad, Lars Lundqvist, Lars
Börjesson.
Närvarande från G4G: Ingen representant
Närvarande från kommittéerna: Marianne Spegel, Göran Wängelin, Bengt Göran Broström,
Per Kollberg, Yngve Jonsson.

1

Mötets öppnande
Cecilia Engblom, ordförande hälsade välkommen till mötet.
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Dagordningen
Dagordning godkändes
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Föregående mötesprotokoll
Frågor som ska följas upp:
Lådan på 2:ans spelfält bör sänkas. Yngve tar tag i det med hjälp av
Vahlmansgruppen. På hål 6 saknas röda markeringar efter MUA-området. Lasse B
kollar upp. Eventuella felplacerade teekulor får flyttas av spelare (vid sällskapsrunda).
I övrigt läggs protokollet till handlingarna.
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G4G information (Ingen representant från G4G)
Niel har skickat ut mail till styrelsen om banans skick och vilka åtgärder som gjorts
samt att restaurangen tycks fungera bra.
Frågor att ta med till G4G:
När kommer toaletterna ut på banan?
Dubbelklippning önskas på samtliga foregreens, gjordes även förra året:
Lars B kollar upp.

.
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Ekonomirapport, Jessica Lindblad
Faktura på spelaravgifterna har kommit från Golfförbundet. Avgiften på 9000kr är ej
budgeterad. Faktura på 3300kr har kommit avseende ändringar på hemsidan. Ok att
betala den. Förteckning förs över vilka som hämtat ut kläder för seriespel.
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Rapporter från kommittérna
Seniorkommittén, Bengt Göran Broström
Inget särskilt att rapportera. Antalet tävlande på onsdagar något lägre än förra året.

Klubbkommittén, Marianne Spegel
Diverse strul med middagen under Nationalslaget, se § 8.
Regel- och handicapkommittén, Yngve Jonsson
Banan är nu omsloopad och de flesta har fått färre slag. Svårt att veta exakt vad det
beror på men borttagning av skogen på 11:an kan ha haft betydelse samt nedklippning
av ruffområden generellt.
Fråga kom upp om inte pliktområdet vid 12:an bör utökas.
Juniorkommittén, Jessica Lindblad
Stefan Sandqvists juniorträning har fungerat bra. 25 barn är anmälda till
sommarlägret. Stefans ambition är att jobba två ggr i veckan till hösten.

Herrkommittén, Göran Wängelin
Tyvärr lite för få deltagare på tisdagarna.
Diskuterades om det behövs bättre marknadsföring. Ett förslag är att återgå till
torsdagar nästa säsong, beslut bör tas under hösten.
Även möjligheten att kunna spontananmäla sig på plats togs upp. Cecilia kan lägga ut
information om detta på Facebook.
Damkommittén, Göran Wängelin (Mona upptagen)
Konstateras att anmälningar till tisdagstävlingen sker direkt till Mona Wängelins
epostadress.
Tävlingskommittén, Per Kollberg
Tre tävlingar är genomförda, ICA Kragsta, Nationalslaget samt Två Generationer.
Det genomsnittliga deltagande har gått ner från 80 till 60. Kan bero på att någon
tävling legat under en långhelg. Färre gäster utifrån än tidigare. Positivt att det
funnits frivilliga som tävlingsledare. Åter igen bör marknadsföringen ses över.
Påpekas att samtliga återstående tävlingar ska vara möjliga att anmäla sig till per
omgående. Per Kollar upp det.
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Hemsidan & Status, Johan Westman
Alla förändringar är genomförda på hemsidan. En egen hemsida bör skapas så fort
som möjligt. Niel har gått med på att länka till en sådan. Johan kollar upp hur vi ska
gå vidare.
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Samarbete med restaurangen
Styrelsen beslutade att ett möte ska hållas med Therese för att utvärdera läget nu och
förtydliga hur vi ska samarbeta i framtiden. I allmänhet är uppfattningen positiv från
våra medlemmar.
Samarbetet har fungerat bra till vardags. Det uppstod problem vid middagen på

Nationalslaget, menyn ändrades mot vad som var överenskommet. Priserna på
beställda drycker höjdes och dessutom serverades fel sort.
Det har också varit rörigt med deras fakturor som gått till fel referens och oklart vad
de avser.
Beslöts att kontakt ska tas för ett möte med ägaren
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Övriga frågor
Det interna IT-nätverket fungerar dåligt. Stora problem vid tävlingarna.
Besluts togs att ny kabel köps in och dras av Wahlmansgruppen. Yngve tar ansvar för
detta och Per startar upp det. G4G står för kostnaden
Välkomstbrevet är klart och G4G kommer att ge oss adresser till nya medlemmar.
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Nästa möte och mötes avslutande
Nästa möte är den 21 augusti kl 18.30 i klubbhuset.
Ansvarig för fikat är Per Kollberg.
Mötet avslutas.

