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Närvarande:

Erik Winell, EW, Arne Lindquist, AL, Anders Gustafsson, AG Lars Carlsson, LC, Roger
Ohlsson, RO, Ove Hedberg, OH, Lars Sundberg, LS

Anmäld frånvaro:

Bengt Simonsson

Adjungerade:

Christer Schenholm CS, Acke Grünewald, §5, Ardis Brekkan §6

Agenda
Innan mötet förevisade Acke de nya hålen 1-9 på plats. En del frågor togs upp i samband med
visningen. Vägen bakom 2:ans green. Hur hårt ska vi gallra till vänster om 3:ans green? Alla var
överens om att de första nio hålen kommer att bli mycket bra.

§1

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2

Val av sekreterare
RO utsågs att föra protokoll för mötet

§3

Val av justeringsman
AL utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§5

Masterplan Acke G
Acke redogjorde för hur långt ombyggnaden kommit. Samtliga greener och fairways är sådda. Återstår
utslagsplatserna. Även puttinggreenen är sådd. Den ekonomiska avstämningen är inte klar ännu.
Fairways och bevattning ser ut att bli kostsammare än budgeterat.
Styrelsen beslutade att inte anta den offert om ett sk ”spanskt dike” nere vi gamla sjuttonde hålet.
Tanken är att diket ska motverka en eventuell översvämning på hål fyra vid häftiga regn. Frågan tas
upp vid sedvanlig budgetarbete.

§6

Ekonomi, Ardis B
Checkkredit och byggkreditiv är utnyttjade. Greenfeeintäkter något lägre än budget. Mats H som ska
göra ett proformabokslut till särskilt på vilka osäkra fordringar som kan skrivas av. Ardis har möjlighet
att få hjälp av Mats med olika uppföljningar via BS.
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§7

Anmälan övriga frågor
Pensionsavtal Martin Viklund CS
Organisation, EW
Extra Årsmöte EW
Seminarium för styrelse CS
Sponsoravtal Skanska CS

§8

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§9

Avtal, AG
AG har haft ett möte med krögaren om nuvarande avtal och kommande i positiv anda. Det fnns
ett behov av att ta fram verkliga kostnader för restaurangen. Styrelsen beslutade att AL och CS
fortsätter och att ett nytt avtal upprättas.

§ 10

Fastigheter, OH
En fastighetsförteckning är under upprättande. Diskuterades om tävlingsexpeditionen. Taket håller på
att rasa in. Det behövs en besiktning för att se hur stora skadorna är.
Styrelsen beslutade att en del av fastigheten Klappet stängs igen för att förhindra så ingen skadar
sig.

§ 11

Medlemmar, LS
Det är positiv trend gällande medlemsantalet. Brev till de som har reverser om hur hanteringen
kommer att gå till, har skickats ut.
Kravbrev kommer att skickas ut senast den 15/9 till de som ännu inte betalt årsavgifter.
LS och CS fortsätter kontakterna med Kåbo.

§ 12

Banan, LC
Klippning av vass runt dammarna har påbörjats med inhyrd personal. En Anläggnings- och
Bankommitté har bildats bestående av Aldo, Bo Malmborg, Tomas Nilsson och Gunilla Ramsell.
Även en Hcp-kommitté har bildats där Bosse Eriksson, Einar Brekkan och Anders Våge ingår.
En av våra medlemmar har under en tid om samtliga bunkrar en gång i veckan. Berömvärt initiativ.

§ 13

Sponsorverksamhet, CS
Inget att rapportera. Svårt att nå ansvariga på företag under semestrarna.

§ 14

Inkomna skrivelser
Inbjudan till seminarier. Tas upp under övriga frågor
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§ 15

Övriga frågor
Pensionsavtal med Martin Viklund. MV hade i sitt avtal en klausul om pension. Denna har inte
betalats ut ännu. Oklart hur mycket. CS utreder frågan.
Organisation, EW. Frågan bordlades till nästa möte.
Seminarium för styrelse CS. Beslutades att LS och EW går på dessa seminarium anordnade för
styrelser av SGF.
Sponsoravtal Skanska CS. Skanska har skrivit avtal för 2008 och 2009 men sagt upp avtalen skriftligt
utan att klubben tagit del av detta. CS utreder frågan och försöker få tillbaka Skanska som sponsor.
Extra Årsmöte EW. Ordförande redogjorde för hur han tänkts sig hur agendan ska se ut till extra
årsmötet där frågorna 2-5 ska upp till diskussion som årsmötet beslutade.

§ 16

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 24 augusti kl. 18.00 på klubben och den 7 september.

§ 17

Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet
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