
 
 
Protokoll styrelsemöte 2020-10-28 
 
 
Närvarande: Cecilia Engblom, Jessica Lindblad, Johan Westman, Anne-Maria Örneholm-Hägglund, 
Katarina Pahlin, Bengt Göran Broström (Seniorkommittén), Lars Henriksson (Tävlingskommittén), 
Sandra Wängelin (Damkommittén), Marianne Spegel (Klubbkommittén), Göran Wängelin 
(Herrkommittén) 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Cecilia Engblom, ordförande, hälsade välkommen.  
 
§2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 3 G4G-information 

- Banan är nu stängd 
- G4G är mycket nöjda med restaurangen 
- Vi har lämnat önskemål till G4G om att ersätta Höstfesten med en kombinerad tävling och 

fest, vilket de ställer sig positiva till. 
- Med tanke på att det under säsongen stundtals varit svårt att komma ut på banan undrar vi 

om det finns något tak för antal medlemmar. Något sådant finns inte uttalat, och vi vet inte 
hur många medlemmar det kommer att vara nästa år. Det finns däremot planer på åtgärder 
för att snabba upp spelet.  

- Vi måste klargöra vilka medlemskap som räknas som fullvärdiga. Detta för att vi ska kunna 
veta vilken ersättning som kommer att utgå. 

 
§ 4 Ekonomi 
Inget nytt att rapportera. Det finns ett par utlägg som ska bokföras.  
 
Vi behöver tydliggöra gentemot restaurangen att vi alltid redovisar kostnader inklusive moms.  
 
§ 5 Status hemsida 
Uppdatering ska göras angående styrelsens nya medlemmar. 
 
§ 6 Information kommittéer 
Damkommittén 
Det kommer att vara ett delat ansvar mellan Sandra Wängelin, Martina Sternedal, Camilla Gosenius 
och Annika Hörnsten. De turas också om att vara med på styrelsemötena.  
 
Cecilia tar en dialog med damerna för att diskutera vilka uppslag på aktiviteter som kan göras för 
kommande år. 
 
 



Seniorkommittén 
De är igång med gympa, bowling och promenader, men märker viss försiktighet med hänsyn till 
pandemin. 
 
Klubbkommittén 
Avslutade säsongen på lördag med städdag tillsammans med Wahlmansgruppen. De kommer att 
hjälpa till med att julpynta klubbhuset, och i övrigt drar verksamheten igång till våren igen.  
 
Tävlingskommittén 
Rolf Hedenstedt kommer nästa säsong att hjälpa till med onsdagsgolfen (seniorerna), så en ny person 
ska rekryteras in.  
 
Herrkommittén 
Göran är i dagsläget ensam i kommittén, men försöker rekrytera in någon mer. Tävlingsaktiviteter 
samkörs med Damkommittén. 
 
Regel- och handikappkommittén 
Arne har klivit av, och vi behöver ett par nya personer. Överlämning av arbetet kommer inom kort 
och Cecilia stämmer av med Arne för att se hur en överlämning kan göras.  
 
Juniorkommittén 
Svante har gjort en verksamhetsplanering för flera år framåt.  
 
Vi skulle behöva engagemang i kommittén av några föräldrar eller äldre juniorer.  
 
§ 7 Budgetplanering 2021 
Till nästa styrelsemöte (2/12) får kommittéerna i uppdrag att ta fram en budget för respektive 
kommitté. Förslaget ska mailas till Jessica senast 30/11. 
 
§ 8 Övriga frågor 
- 
 
§ 9 Nästa möte och detta mötes avslutande 
Nästa styrelsemöte är 2/12. Cecilia återkommer angående tid.  
 
Mötet avslutas.  
 
 
Underskrift/justering 
 
 
 
…………………………………………….  ………………………………………………………….. 
Cecilia Engblom, ordförande   Katarina Pahlin, sekreterare 


