
 
 

 

Protokoll styrelsemöte via Teams 2020-05-11 

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

Närvarande från G4G: Ingen 

Närvarande från kommittéerna: Rigmor Öberg, Marianne Spegel, Lars Henriksson 

 

 

1 Mötets öppnande 

Cecilia Engblom, Ordförande hälsade alla välkomna till mötet. 

 

2 Dagordningen 

            Dagordning godkändes  

3 G4G information, Cecilia drog skriftlig information från Neil 

* Golfbanan i bra skick, alla fairways bra, men fem greener jobbas på att bli bättre. 

*  Restaurangen fortsatt stängd tillsvidare, men Caféet är öppet och fungerar mycket bra 

och är populärt. (Sara Fossett gör ett mycket bra och positivt jobb). 

* Marianne Spegle frågar Neil om hur uteplatserna hanteras när caféet är stängt 

gällande de som har med egen förtäring. (Platsen vid resultattavlorna/ Juniorstugan?) 

* Hål 10 öppnas lördag 16/5 

* Antalet medlemmar ökar! Nu ca 1075st (+ ca. 200st) 

 

 

4 Ekonomirapport, Jessica Lindblad 

Utgifter till Svante Adelin på 15 000kr för juniorer.  

  

  

5 Hemsidan, Johan Westman 

 Nya ”Medlems-sidan” www.vallentunagolfklubb.se  fungerar bra och är uppdaterad. 

Lite statistik:  Totalt ca. 2 850st besök på medlemmarnas hemsida sedan start. 

   Snitt ca 30st besökare/dag (Ser ej vilka specifika sidor som besökts) 

   Användare: 70% via dator och 30% via mobil. 

   

6 Information från Kommittéerna 

 Dam/Rigmor Öberg: 7st anmälda till Eclectic, Cecilia gör utskick med påminnelse via 

Facebook gruppen. 

 

 Tävling/Lars Henriksson: Fortsatt tävlingsförbud till 30/6-2020. Maj-Juni 

Utmaningen har lockat 25st anmälda, Cecilia gör utskick med påminnelse via Facebook 

gruppen. 

 

 

http://www.vallentunagolfklubb.se/
http://www.vallentunagolfklubb.se/


 Klubbkommittén/Marianne: Rullar på. Ny städdag planeras i slutet av Maj och 

informeras en vecka innan. Notering: 28 maj beslutat som städdag. Samling kl. 10 vid 

Klubbhuset. Önskemål om tröjor/västar med VGK Loggan önskas för Klubbkommittén. 

 

 Ingen information inkommit från övriga kommittéer. (Senior, Herr, Regel/Hcp eller 

Junior) 

 

7 Årsmötet, Cecilia 

Vi avvaktar med Årsmötet, preliminärt datum 10/6–2020 kl.19.00 utanför klubbhuset.  

Lars Lundqvist kan då bistå med högtalare. 

  

8 Övrigt, Alla 

 Positivt med de nya grindarna vid parkeringen, känns snyggt och välkomnande. 

  

 

9            Mötet avslutas. 

 

 

10            Nästa möte 

Nästa styrelsemöte kommer att ske via Teams på torsdag den 4:e juni kl.18.30. Cecilia 

skickar ut kallelse. 

 

 

 


