Protokoll nr 1/2021
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte på Fjällräven Center
den 25 februari 2021 kl. 12.00-13.30
Närvarande: Marinus (Riny) van Eekelen (ordf.)
Mindy Mattfolk
Gustaf Lefvert
Helena Gulliksson
Björn Vincent (ordinarie idag)
Adjungerad: Mikael Nordin

§ 1.

Sammanträdet öppnas
Riny van Eekelen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2.

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Gustaf Lefvert.

§ 3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll (2/2020) godkändes, med tillägget att
omkostnadsersättningar för en enskild medlem inte får överstiga 10 000 kr/år
och lades justerat till handlingarna.

§5

Bokslut 2010
Resultatet för 2020 blev ett överskott på 122 836 kr.
Det balanserade resultatet inklusive årets överskott blev därmed 387 906 kr
per 2020-12-31.
Styrelsen godkände redovisningen av resultat- och balansräkning (bilaga1) och
föreslog att årets resultat balanseras i ny räkning.

§6

Budget 2021
Gustaf informerade om förslag till budget för 2021 (bilaga 2). Budgeten
förutsätter att vi blir drygt 1 000 medlemmar 2021 och att resultatet skall bli plus
minus noll.
En ny målsättning för juniorverksamheten är inarbetad i budgeten. Målet är att
fördubbla antalet juniorer i träning och att ge proutbildning till de bästa
juniorerna. Även gymträning skall erbjudas.
Budgeten förutsätter att vi får tävla som normalt from juni. Om detta inte går
p.g.a. Covid-19 får en ny budget upprättas.
Styrelsen beslutade att godkänna budgeten och föreslog att den skall föreläggas
årsmötet för godkännande.

§7

Nyttjanderättsavtal med TvAB
Ett förslag till nyttjanderättsavtal med TvAB har utarbetats. Riny redovisade och
informerade om avtalet som gäller from 1 jan 2021.
Styrelsen beslutade godkänna avtalet med tillägget att klubben fortfarande skall
ha rätt att utse en ledamot i TvABs styrelse.

§8

Årsmöte
P.g.a. Covid-19 har årsmötet för år 2020 ej blivit av. För att kunna ordna ett
årsmöte för år 2021, som då blir ett tvåårsmöte, planerar vi ett möte i maj som
antingen hålles inomhus eller utomhus på verandan. Om detta inte går p.g.a.
Covid-19, måste vi planera för ett digitalt möte.

§9

Övriga frågor
Juniorverksamhet
Satsning på juniorträningen ska ske där målsättningen är att år 2021 få dubbelt
så många i träning. Detta har inarbetats i budgeten.
Juniorkommittén har också beslutat att träningen av juniorer ska bestå av tre
steg,
1 att få grönt kort, 2 de med grönt kort och 3 talangträning för elitjuniorer med
Pro och gymträning. Samarbete med Puttom ska inledas.
Preliminärt tävlingsprogram
Tävlingskommittén i samråd med TvAB har upprättat ett tävlingsprogram som
förutsätter att vi kan börja spela i juni.
ÅGF
Björn och Gustaf rapporterade från ÅGFs årsmöte den 24/2. Bland annat så
önskar ÅGF en satsning på juniorerna
Revision
Johanna Olofsson har reviderat årets bokslut och kommer inom kort att avge en
revisionsberättelse.

Slopning
Resultatet av den under år 2020 genomförda slopningen finns nu på papper och
ska inmatas i GIT innan golfsäsongen startar.
Styrelseprotokoll
Styrelsen diskuterade hur styrelseprotokoll skall göras tillgängliga för
medlemmarna. Beslutades att innevarande års protokoll redovisas på hemsidan
och tas bort när nytt år inträder.

Justeras
……………………

…………………………

Gustaf Lefvert

Marinus van Eekelen

