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Styrelsen 
Styrelsen fortsätter att fungera f.n. interimistiskt, dvs den gamla styrelsen och 
revisorerna arbetar på som vanligt till kommande årsmöte. 
Styrelsen vill också involvera kommittéernas ordförande mer i styrelsearbetet 
och önskar därför att kommittéordförande på lämpligt sätt ska ingå i styrelsen. 
 
Nyttjanderättsavtal 
Det gamla 20-åriga nyttjanderättsavtalet med TvAB upphörde att gälla 31 dec 
2020. Med hjälp av SGF har ett nytt avtal ingåtts med TvAB.  Avtalet gäller från 
1 januari 2021. I stort liknar avtalet det gamla med skillnad att vi får betala för 
de nyttigheter vi nyttjar, tävlingskansli, sammanträdesrum, hyra av banan mm 
och att TvAB numera också får betala sin andel av GIT. Tidigare betalade 
klubben hela GIT-avgiften. Klubbens därmed ökande kostnader täcks av att 
TvAB betalar sin andel av GIT-avgiften. 
 
Årsmöte 
På grund av covid 19 har årsmötet 2020 ej kunnat hållas. Vi planerar nu för ett 
årsmöte 2021 i maj som således blir ett tvåårsmöte. Om covid 19 ej tillåter möte 
i maj får mötet framskjutas ytterligare en tid eller hållas digitalt. Mötet måste 
hållas 2021 och kan ej skjutas till 2022. 
 
Budget 2021 
Budget 2021 räknar med normal tävlingsverksamhet from juni. För 
juniorträningsverksamheten är målsättningen att fördubbla antalet juniorer i 
träning. Festkommittén räknar vi också med ska kunna ha verksamhet för minst 
25 000 – 30 000 kr. Budgeten slutar på plus minus noll. Budgeten skall 
föreläggas årsmötet för godkännande. 
 
Tävlingsprogram 
På grund av covid 19 råder för närvarande förbud mot tävlingar. Endast 
sällskapsspel är tillåtet. Vi har dock tillsammans med TvAB upprätttat ett 
program from juni under förutsättning att tävlingsspel blir tillåtet from juni. Antal 
tävlingar är i stort som normalt innan covid 19 bröt ut. 
Då trängseln på banan blir allt större så har vi sagt att tävlingarna måste 
komprimeras så mycket som möjligt och reservtid får ej blockeras i GIT. 
Efteranmälningar ska förbjudas! All betalning ska ske med swish! Vid nödfall får 
vi använda receptionens kortdragare och kassa. 
 
Städdagar 
I likhet med föregående år kommer städdagarna att vara i maj. Anders Lindgren 
kommer att ansvara för administrationen av dagarna. I år skall städavgiften på 



 
 

 2  
 

 

 

300 kr också kunna användas till starterverksamhet för att få bättre ordning på 
banan och även till bollplockning. Förra året deltog 100 medlemmar i 
städverksamheten. 
 
Starters 
Förra årets starterverksamhet i juli blev en succé. I år ska vi försöka utöka 
verksamheten och också mer kontrollera vilka som bokar tider men inte 
kommer. Detta är ett otyg som vi vill få bort. Tillgängligheten på banan minskar 
och vi medlemmar får svårare att komma ut på banan. De medlemmar som 
hellre vill vara starter än att städa för att få tillbaka avgiften på 300 kr, skall 
kunna välja detta i mån av plats. 
 
Slopning 
En ny slopning av banan genomfördes av SGF i juli 2020. Resultatet av detta 
blir att de flesta får ca ett halv slag mer än tidigare. Undantag är för de damer 
som spelar från ”orange tee” som får ca ett slag mindre än ifjol. Detta beror på 
att längden på banan då var 3 900 m men slag beräknades i GIT som om 
banan var 4 100 m. Detta rättas nu till och ”orange” ska nu bli 4 000 m. 
För att få dessa 100 m, från 3 900 till 4 000, skall tee flyttas tillbaka på banorna 
3,13 och14. 
 
Juniorsatsning 
Styrelsen har beslutat att satsa mer på juniorträningarna. Målsättningen för 
2021 är att få 30 juniorer i träning mot 14 föregående år. 
Juniorkommittén har därför bestämt att dela upp träningen i 3 utvecklingssteg: 

1. 7-21 år med mål att ta grönt kort 
2. Juniorer med grönt kort 
3. 11-21 år talangträning för elitjuniorer med Pro 

Önskvärt är också att samordna träningen med Puttoms juniorer. 
Samarbete med nystartade golfsimulatorer ska också undersökas för att 
underlätta för juniorer att träna på dessa. 
 
Sista nio 
Tillsammans med TvAB har vi träffat avtal med appen ”Sista nio”.  
Med hjälp av appen kan den som bokat en 18-hålsrunda men endast avser att 
spela 9 hål anmäla detta. Då kan någon annan som bara vill spela 9 hål boka 
sig för spel från hål 10. 
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