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Närvarande: Bo Lundquist, BL, Roger Ohlsson, RO, Ulf Cigén, UC, Lars Carlsson, LC, Ove
Hedberg, OH, Anders Gustafsson, AG, Anitta Svanberg, AS, Bengt Simonsson, BS
Adjungerade: Christer Schenholm, Lennart Johanson, strategi, Mats Grinell, punkt 4

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna,
2. Val av justeringsman
Ove Hedberg att justera protokollet tillsammans med ordförande
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
4. Miljöarbetet
Mats Grinell redovisade punkt 5 i vår miljöpolicy som blev antagen på årsmötet. Punkt 5
behandlar avfallshantering. Miljökommittén föreslog att papperskorgarna på banan ska tas bort
och ersättas med 7 st. sorteringsskåp. En investering på ca 26 000 kr. Styrelsen beslutade att
bevilja inköpen men att det samtidigt informerade om åtgärden på hemsidan.
Mats informerade även om miljöcertifiering.
5. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
Mats Enquist har accepterat att bli senior adviser. Kontakter har tagits med golfgymnasiet för
att upprätta ett avtal. BL/OH.

6. Ekonomi
CS redovisade kassaflödet fram till och mars månad som ligger på budget. Inköpen är
reglerade via LC. Vi kommer att informera och redovisa tertialbokslut i slutet på maj,
september och naturligtvis årsbokslut för medlemmarna. CS redovisar status vid nästa
styrelsemöte gällande årsavgifterna.
Vi har fått 110 nya medlemmar, främst ”prova på” och familjemedlemmar. Vi har 2108
medlemmar som vi rapporterar till golfförbundet för, varav 314 juniorer.
7. Ansvarsområden
BL ansvarig för- och talesman för klubben och ansvarig för organisationen
Anläggning- LC som även är inköpsansvarig samt underhållsplan.
Nya banans nio hål har öppnat med ordinarie greener. Styrelsen beslutade att gamla banan
ska öppnas den 1 maj. Greenkeepern vill att vi väntar ytterligare en tid.
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Tomtförsäljning LC och RO. Vi har sålt och fått likvid för en tomt hittills.
Förteckning över personal, inhyrda och egen personal, utökas med anhöriglista. LC/RO
Ett förslag till informationsplan redovisades av AS.
AS ska även bevaka vad som skrivs på nätet. Hemsidan och veckobreven är klubbens två
viktigaste informationskanaler och ska uppdateras en gång per vecka under högsäsong, aprilseptember.
CS och AS är ansvariga för att medlemmar som skriver till klubben ska få svar så fort som
möjligt.
Uppstart med att utforma en långsiktig strategi inleddes med hjälp av Lennart Johansson.
8. Övriga frågor.
En attestlista med olika behörigheter skrevs under av samtliga ledamöter.
LC ansvarar för att banan besiktas snarast.
Styrelsen beslutade om en rabatt på 150 kr på sena eftermiddagstider på fredagar och
lördagar för greenfeegäster.
Medlemsettiketterna kommer att skickas hem till alla medlemmar.
CS har varit i kontakt med klubbar utanför distriktet om utbyte. Allt är inte klart ännu. Så fort
det är klar så kommer informationen på hemsidan.
Styrelsen beslutade att på börja byggandet att half way house (kiosken vid hål 10). Det
planeras att ske på frivillig väg. Alla som vill och kan får gärna anmäla sig hos Christer
Schenholm eller Lars Carlsson som ansvarar för bygget.
9. Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.
Nästa möte blir den 23 maj 2011 kl. 19:00 på klubben
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