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Närvarande via Teams: Mats Welff, Peter Sandgren, Annelie Wiedeheim, Olle Fribert, Magnus 
Jönsson, Lena Södergren, Bengt Skough, Christin Möller.  
 
 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

2. Fastställande av dagordning  

Beslutades att lägga till p 3b Pandemin. Därefter fastställdes dagordningen. 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Mats gjorde några förtydliganden kring sitt samtal med VD. 

Uppdrogs åt Mats att med Bolagets ledning ta upp problematiken kring de s k 50-tiderna, inte 

minst att avstegen från avsedd tillämpning av tiderna tycks bli allt fler.  

I övrigt lades protokollet till handlingarna. 

 

3b Pandemin 

Diskuterades SGF:s lättnader i de allmänna rekommendationerna kring tävlingsverksamhet från 

den 1 juni, bl a för att säkerställa att styrelsen har en gemensam bild av vad som gäller. Slutsatsen 

blev att Klubbens tävlingsverksamhet i olika former kan inledas den 1 juni. Samlingar, 

prisutdelningar mm kan genomföras utomhus med iakttagande av avstånd.  

 

4. Medlemsläget 

Redogjorde Lena för sitt samtal med Bolaget kring medlemssituationen och medlemskön. För 

närvarande bedöms väntetiden för senior vara ca två år. Enighet råder kring reglerna för 

medlemskön och Lena återkommer så snart dokumentet färdigställts. 

 

Osäkerhet råder kring hur kategorien ungdom 22 - 26 ska hanteras i förhållande till 

”medlemstaket” för seniorer. Styrelsen uppfattning är att denna kategori ska ingå i medlemstaket. 

Därför behöver klarläggas i vilket tempo detta kan ske. Uppdrogs åt Lena att i den fortsatta 

dialogen med Bolaget klarlägga denna problematik.  

 

5. Ekonomi och placeringspolicy 

Redogjorde Bengt för det ekonomiska läget. 

Uppdrogs åt Bengt att kontakta Bolaget angående kvarstående, oreglerade poster. 

 

Presenterade Bengt förslag till Placeringspolicy, som antogs. 

 

Beslutades att under hösten återuppta en diskussion kring Klubbens placeringar. 

 

6. På gång – behov av styrelsens åtgärder 

• Redogjorde Olle för avsikten att inleda tävlingssäsongen från den 1 juni. 

Tävlingsprogrammet gäller. Dock kan det ske vissa förändringar eftersom styrelsen 

beslutade att tacka ja till Bolagets initiativ att ansvara för en ”Invigningstävling” på West 

Course. Olle räknar med att ha ett tillräckligt bemannat ”team” för att genomföra årets 

tävlingar. 
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• Redogjorde Christin för Sommarjakten, som avses starta vecka 25 och avslutas i slutet av 

september. 

• Redogjorde Annelie och Peter för Dam- och Herrgolfen. Damgolfen fortsätter med 

anmälan via hemsidan, utan tävlingsmoment. Herrgolfen övergår till anmälan via GIT när 

tävlingsmomentet återupptas. 

• Redogjorde Magnus för juniorverksamheten. Tävlingar har börjat rulla igång. 

• Redogjorde Lena för sitt samtal med Lina kring den medlemsenkät som kommer ut till 

medlemmarna under juni månad. Lena kommer att försöka tillfoga en fråga angående 

bollränna i enkäten. 

• Redogjorde Peter för regel- och handicapteamets arbete med indexering och markeringar 

på West Course. 

  

7. Hemsidan – behov av åtgärder 

Redogjorde Magnus för sin dialog med Bolaget angående hemsidan. Endast vissa av klubbens 

önskemål har kunnat tillgodoses. Uppdrogs åt Magnus att fortsätta dialogen för att få till 

ytterligare några justeringar. 

Uppdrogs åt styrelsens ledamöter att förse Magnus med de uppgifter som ska införas under 

respektive foto. 

 

8. Övriga frågor 

Diskuterades klubbens engagemang i Rosa/Blå Bollen. Beslutades att bidra med ett generöst 

”paket” att ingå i prisbordet eller på auktionsbordet. Uppdrogs åt Lena att klargöra i vilken 

utsträckning styrelsen i övrigt kan bidra. 

 

Redogjorde Annelie för sin planering angående ”styrelsens sommaraktivitet”. Beslutades att tacka 

ja till Barsebäcks inbjudan den 4 augusti. Annelie fullföljer planeringen. Uppmanades styrelsens 

ledamöter att inom några dygn meddela Annelie om eventuella problem. 

 

9. Nästa styrelsemöte  

Beslutades måndagen 21juni 19.00, OBS. tiden. 

 

10. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet. 

 
 
 
 
Vid pennan    Protokollet justerat 
Peter Sandgren   Mats Welff 
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