Protokoll styrelsemöte 2019-09-25
Närvarande styrelsen: Cecilia Engblom, Johan Westman, Jessica Lindblad, Lars Börjesson.
Närvarande från G4G: Ingen. Men Bengt Hörnsten har info. Om "En berättelse om VGK".
Närvarande från kommitteerna: Marianne Spegel, Mona och Göran Wängelin, Per Kollberg.
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Mötets öppnande
Cecilia Engblom, ordförande hälsade välkommen till mötet.
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Dagordningen
Dagordning godkändes
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Föregående mötesprotokoll
Godkändes och läggs till handlingarna efter ändringar gällande signatur av sekreterare
och Tävlingskommittens tillägg för Johanna Frisk från förgående protokoll.
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Info: Från Bengt Hörnsten
Bengt informerade om "En berättelse om Vallentuna GK" där fler personer med
bakgrund inom VGK berättat sina historier och som Bengt nu har sammanställt och
publicerat.
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Ekonomirapport, Jessica Lindblad
Medlemsantalet sjunker för fullvärdiga medlemmar till 908st för 2019.
Men vi ser ändå ut att göra ett positivt resultat för året, när det endast återstår priser för
KM, div. kvitton och Höstfesten. Budgetarbetet för 2020 sker under hösten.
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Rapporter från kommitteerna
Dam/ Mona: Mona informerar om att hon lämnar sin post inför 2020 och att Rigmor
Öberg tar över. (Förbehåll att tisdaggolfen framöver då hanteras utan anmälnings-mail).
Önskan är då att anmälan framöver sker via GIT. (Med Tidig/Sen starttid)
Totalt antal deltagare under 2019 för Tisdaggolfen Damer blev 29st.
Herr/ Göran: Göran informerar om att Herrgolfen har haft mellan 5-12st per gång och
haft 21st olika deltagare under 15ggr för året. Med priser för plats 1-3 . Samt att
Frukostgolfen skett ca 20 ggr och haft mellan 5-1 Ost per gång.

Klubb-Trivsel/ Marianne: Marianne meddelar att fokus nu är på Höstfesten I 8/ I 0 kl.19 !
Teamat är "Vilda Western" och utstyrsel är valfritt. Städdagen sker 20/10 och
lnformationsmötet sker 22/10.
Tävling/ Per: Per informerar om att hittills är det 35st anmälda för årets sista
tävling "Flagg-tävlingen" den 28/9. Samt att Seriespelets avslutning hade 31st
deltagare. Samt att även Johanna Frisk är ny i kommitten enligt förra mötet.
Junior/ Cecilia+Jessica: C+J Önskar ej fortsätta i kommitten, då de dels är aktiva i
styrelsen, för tidskrävande samt har egnajuniorer på klubben. Totalt har det varit ca 3035stjuniorer på träningarna under året.
Senior, Regel: Har inget nytt att rapportera.
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Informationsmöte, Cecilia
lnformationsmötet sker 22/10 kl.19.00 och Styrelsen träffas kl.18.00.
Prisutdelning sker då gällande KM.
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Medlemsenkät
Hittills har vi tätt in I 56st svar på enkäten. Summering sker på Informationsmötet samt
att vi skickar ut en påminnelse för de som ev. missat. Johan summerar och
sammanställer de svar vi tätt in via "övriga kommentarer."

9

Övrigt:
Lasse: V år vision på längre sikt önskas. Fysisk enkel Banguide efterfrågas samt
Markering på Greenflaggorna ang. vart hålet är på green (Fram, mitt, bak/ röd, gul, vit).

10

Mötet avslutas.
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Nästa möte
16/10-2019, kl. 18.30 i klubbhuset.

Underskrifter/justering:

Ordförande Cecilia Engblom

