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Närvarande via Teams: Mats Welff, Peter Sandgren, Annelie Wiedeheim, Olle Fribert, Magnus
Jönsson, Lena Södergren, Christin Möller och Bengt Skough (t o m p 9).

1. Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Föregående mötes protokoll
Lades till handlingarna
4. ”Arvoden”
Diskuterades huruvida klubben bör ersätta funktionärer som ingår i olika team, och i så fall på
vilket sätt. Beslutades att bordlägga frågan. Eventuellt kan ”Funktionärsgolfen” återuppstå
och fungera som gratifikation.
5. Ekonomi, budget för 2021, placeringspolicy, medlemsläge och medlemskö
Presenterade förslag till budget 2021. Beslutades enligt förslaget.
Presenterade Bengt förslag till placeringspolicy för klubbens kapital. Beslutades att Bengt och
Lena bearbetar ett varv till, varefter policyn avses fastställas vid nästa möte.
Presenterade Bengt medlemsläget – 1552 seniorer och 380 juniorer. Medlemskö om cirka 110
personer.
Diskuterades ett utkast till ”regler för medlemskön”. Beslutades att Lena fortsatt handlägger
ärendet tillsammans med Lina/receptionen.
6. På gång – behov av styrelsens åtgärder
Junior-elit – Breddträningen har satt igång. Det är fortsatt oklart när tävlingsverksamheten
kommer igång – bedömningsvis inte före midsommar.
Tävlings - Besked om seniorernas seriegolf kommer i veckan. För övrig tävlingsverksamhet
inväntas besked från SGF.
”Sommarkampen”, som bedöms starta tidigast efter midsommar, avses bli en tävling enbart
för damer under innevarande år.
Damernas måndag och Herrarnas onsdag har startat. Fulla startfält varje gång. Beklagligtvis
finns inte utrymme för alla intresserade. Detta bedöms förbättras fr o m juni månad.
7. Medlemsundersökning
Lena redogjorde för påbörjad planering inför den kommande medlemsundersökningen (juni
och augusti).
8. Hemsidan
Diskuterades den nya hemsidan. Uppdrogs åt Magnus att framföra/driva styrelsens
förändringsförslag i samverkan med Lina/receptionen.
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9. Avtalsdiskussionen med Bolaget
Informerade Mats om förda diskussioner med Bolaget angående spelrättsavtalet.
Samtalen har avbrutits tills vidare.
10. Sammanställning ”att ta upp med Bolaget”
Diskuterades frågor att ta upp med Bolaget. Utöver de uppdrag som Lena och Magnus fått
ovan uppdrogs åt Mats att ta upp ett antal frågor.
11. Introduktionskort
Beslutades att introduktionskorten för 2021 ska tilldelas ordföranden, som stipulerat, och
Christin.
12. Sommaraktivitet
Uppdrogs åt Annelie att försöka få till ett besök vid Barsebäcks Golf och Sport för ömsesidiga
samtal med ledningen och för spel. Tidpunkt: under juli månad.
13. Övriga frågor
Intet.
14. Nästa styrelsemöte –
Beslutades att flytta nästa styrelsemöte från planerat den 23 maj till den 24 maj kl 1800-2000.
15. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.
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Peter Sandgren

Protokollet justerat
Mats Welff
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