
 
 
                                                                                                       

    Protokoll nr 2/2022 
 
 
 Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte på Veckefjärdens GC 
 den 19 september 2022 kl. 18.30-20.20 
  

Närvarande: Marinus (Riny) van Eekelen (ordf.)  
Mette Jakobsson 
Camilla Widmark 
Gustaf Lefvert 
Hans Tavér 
Björn Vincent 
Tommy Eriksson 
Anders Lindgren 

 Adjungerad: Mikael Nordin 
  
    
 
§ 1. Sammanträdet öppnas 
 

Riny van Eekelen öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
   

§ 2. Val av sekreterare för mötet 
 

Till sekreterare valdes Hasse Tavér. 
 
§ 3. Fastställande av dagordningen 
 

Dagordningen fastställdes. 
 
§4 Ekonomi 
 
 Gustaf Lefvert drog kort det ekonomiska läget och konstaterar att vi sannolikt 

kommer att landa på bättre siffror än det budgeterade resultatet på 62 000 kronor 
i underskott. Som förklaring till siffrorna ligger bland annat att medlemsvård 
kostat mindre än budgeterat. Lefvert uppmanar till fundering om vad 
"extrapengarna" kan användas till. Hasse har en idé om att en del av de pengarna 
ska komma till användning vid planerat 20-årsfirande för golfbanan 2023. 
 
Föreningen har på ett år gått från 1 040 medlemmar till 970.  

 
§5 Tävlingsverksamheten 
 

Mötet uppehöll sig en bra stund vid punkten Tävlingsverksamheten. Det blev ett 
spretigt samtal. För att spela scratchtävling måste man invänta KM. En damklass 



 
 
                                                                                                       

efterlyses i scramble-tävlingarna. Hasse Tavér föreslog att beslut bör tas att 
arrangören ska tvingas hålla med två klasser. Mer variation efterlyses, och inte 
enbart scramble under golfveckan. Förslag finns om att utöka tävlingskommittén 
med två personer – plus Mikael Nordin från Tvillingsta AB. 
  

§6 Juniorveksamheten 
 

Anna Hållberg har lämnat en rapport som Gustaf Lefvert levererade mötet. Ett 
antal seniorer ska hjälpa till vid juniorträningarna nästa säsong. Under vintern 
kommer juniorerna att erbjudas subventionerad träning i simulatorer. 
 

§7 VFGC Medlemsmöte 
 

Riny van Eekelen kommer inom kort med datum för höstmöte. 
 
§8 VFGC uppvisande under travtävling 
 

I samband med V75-tävlingen på Solänget kan Veckefjärden och/eller 
Tvillingsta visa upp sig. Före detta totohallen erbjuds, exempelvis. En 
uppmaning är att komma på något klokt som kan ge föreningen något. 

 
§9 Övriga frågor 
 

Det blir ingen styrelse- och kommittégolf i höst. Däremot finns önskan om en 
simulatortävling följd av ett restaurangbesök för nämnda grupper. Mette 
Jakobsson och Riny van Eekelen kommer att styra upp det. 
 
Mette Jakobsson informerade om ÅGF träff på Umeå GK den 27/8, för att få 
inblick i deras arbete med bl.a. medlemsvård. Noteringar skickades av Mette till 
styrelsen via e-post den 14/9. 
 
ÅGF Planeringskonferens den 16/10. Anmälan direkt till Ann Holst (ÅGF ordf.) 
 

 
 Justeras  
 
 …………………… ………………………… 
 Hasse Tavér  Marinus van Eekelen 


