Protokoll nr 4/2021
Protokoll fört vid styrelsemöte i klubbhusets konferensrum den
30 november 2021 kl. 18.00-20.30
Närvarande: Marinus (Riny) van Eekelen (ordf.)
Gustaf Lefvert
Björn Vincent
Mette Jakobsson
Camilla Widmark
Hasse Tavér
Tommy Eriksson (ej närvarande)
Anders Lindgren (ordinarie istf Tommy)
Adjungerad: Mikael Nordin
§ 1.

Sammanträdet öppnas
Riny van Eekelen öppnade mötet och hälsade styrelsen välkommen..

§ 2.

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Gustaf Lefvert.

§ 3.

Fastställande av dagordningen Arbetsordning
godkändes.

§ 4.

Ekonomi
Gustaf redovisade ett preliminärt bokslut uppdelat per kommitté.

§5

Förutsättningar för 2022
Förutsättningar för år 2022 diskuterades. Beslutades att varje kommitté skriver
ner sina målsättningar för år 2022 och redovisar detta senast den 21 januari
2022 till styrelsen. Camilla tar kontakt med Sonja Höök/Wikström angående
damkommitténs önskemål och Gustaf och Anders kontaktar Arne Ögren
angående seniorkommitténs önskemål. Björn redovisar ÅGFs eventuella
önskemål. För övrigt redovisar Mette, Tommy, Anders och Hasse för sina
respektive kommittéer.

§6

Tävlingsverksamheten 2022
Tävlingsverksamheten inför kommande året diskuterades.

Beslutades att styrelsen skall bistå Tommy och Björn i deras arbete i
tävlingskommittén. Varje ledamot skall ingå i tävlingsledningen i 2 av de
tävlingar där Mikael ej hjälper till. Om ledamot ej har möjlighet att närvara vid
tävling skall ersättare ordnas av ledamoten själv. Vilka tävlingar som
respektive ledamot tilldelas, bestämmes efter det att tävlingskommittén
tillsammans med Mikael fastställt programmet. Detta programarbete skall vara
klart till sista januari. Seniors och damkommittén skall också involveras i detta
arbete.
§7

Ledamot till valberedning
Beslutades att styrelsens representant i valberedningen fortfarande skall vara
Inger Öhrling. Hasse deltog ej i beslutet p.g.a. jäv.

§8

Uppföljning av styrelsemötet 2021-3
Beslutades att förbättringsarbetet med klubbsidorna på hemsidan skall ske i
samarbete med Devocy. Riny, Mikael och Hasse ansvarar för att förbättringar
genomförs.
Hantering av incidenter tex farligt spel, finns redovisat i SGFs handlingar.
Receptionen måste känna till hur klagomål skall hanteras tex vilka blanketter
som skall ifyllas av den klagande och vart klagomålet skall skickas.
HIO-tavlan skall uppdateras. Bara medlemmars HIO noteras på tavlan.
Anmälan när ett HIO har skett, skall lämnas till receptionen.
Players 1st enkäten skall redogöras för styrelsen genom att Mikael kallar
konsulenten Lena Lindström till ett möte.
Beslutades att varje år skall ”Årets golfare” utses bland våra medlemmar.
Priset skall vara ett presentkort i shopen på 1 000 kr.
Till 2021 års golfare utsågs Mira Berglund tack vare hennes framgångar på
tävlingar detta år. Hasse meddelar henne om att hon fått priset och ordnar en
bild av henne, skriver en förklaring under bilden varför hon fick priset och ser
till att priset marknadsförs på bästa sätt.

§9

Övriga frågor
Informerades om att en golfsimulator är på gång att bli verklighet i shopen.
Mattfolk AB ansvarar och administrerar simulatorverksamheten.
Delägarna (klubben är ej delägare) till simulatorn har förtur till spel men våra
medlemmar skall också få möjlighet att spela till marknadspris om tekniken för
logistiken så tillåter.

§10

Avslutning
Mötet avslutades kl 20.30
Protokollförare

Justeras

……………………

…………………………

Gustaf Lefvert

Marinus van Eekelen

