
  

Protokoll från styrelsemöte i Tomelilla golfklubb  

2021-04-12 kl 1830. 

Mötet genomfördes digitalt  

Närvarande på länk: 

Kenth Bergström, Ulla-Christina Lindberg, Kjell-Ove Lundin, Siv Jensen, Lisa Jönsson (anslöt 
senare), Ulla Persson, Eskil  Persson, Marie de la Motte och Kristian Hägglund (anslöt senare) 

Frånvarande: 

 Tome Najdovski och Thomas Lindberg 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Kenth Bergström hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat 

 

§ 2. Godkännande av föredragningslista 

Dagordningen godkänns 

 

§ 3. Val av sekreterare 

Kjell-Ove Lundin väljs till sekreterare för dagens möte. 

 

§ 4. Val av justerare 

Kenth Bergström och Siv Jensen väljs att justera dagen protokoll. 

 

§5. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes det, och lades till handlingarna. 

 



 

 

 

§ 6. Ekonomi. XL-hjälpen 

Siv J redogjorde för det ekonomiska läget. Inga nya transaktioner. Klubben har fått 4000 kr i 
LOK-stöd och 5000 kr plus 13 000 kr från RF. 

Ansökan om bistånd från XL-hjälpen är inskickad, och svar därifrån väntas. 

 

§ 7.Mötesdagar 2021 

10 maj, 14 juni, 9 augusti, 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december och 10 
januari med start kl 1800.  

 

§ 8.Utbildningar, RF Sisu utbildningsprogram 

Kenth B, Joakim (pro) och Johan Nilsson kommer att deltaga i en digital utbildning avseende 
antidoping i golfklubben. 

RF Sisu Skåne  har ett digitalt utbildningsprogram, med ett varierat utbud. Vid intresse går 
det bra att anmäla sig. Kenth B mejlar programmen till styrelsen. 

Ulla-Christina Lindberg utses till klubbens huvudadministratör i ”Idrott Online”. 

 

§ 9.Rapporter, möten 

Kenth B och Ulla- Christina Lindberg har varit på en föreningsträff RF Sisu Skånes regi. Fem 
klubbar deltog. Man presenterade sina verksamheter och diskuterade motionsidrott på 
klubbnivå. 

 

§ 10. Bolaget informerar 

Kristian Hägglund informerar: 

• Den nya hemsidan är igång. Synpunkter på utformning och innehåll kan med fördel 
lämnas till kansliet. 

• En ny banarbetare är anställd. Planen är att ytterligare en skall anställas till hösten, så 
att det blir två heltidsanställda året om. 

• Dräneringsarbeten på banan har påbörjats. Framförallt på 1:ans fair-way och hål 15 
är behovet av dränering stort. 

• Nya tee-markeringar är uppsatta. 

• Nya bolltvättar och papperskorgar är på plats. 



• Man håller på att arbeta fram en plan för arbetet och förbättringen på tee och ev en 
främre tee. 

• Utvecklingen av padelhallen går som planerat. Invigningen är preliminärt satt till den 
3 juli. 

• Det har varit en del förstörelse på banan och stöld av golfbollar. 
Övervakningskamerorna har fångar detta och filmerna är överlämnade till polisen. 

• Juniorkurserna är igång, både för nybörjare och fortsättningskurser. 

• Man planerar för en coronasäker städdag. Mer information kommer. 

• Det är i dagsläget drygt 900 medlemmar, vilket är ca 30 st fler än i fjor vid samma tid. 

• Styrelsen skall uppdatera hemsidan med foto och lite info om var och en. Målet är att 
det skall vara klart till nästa styrelsemöte. 

• Protokoll från styrelsemöten skall skickas till kansliet för uppläggning på hemsidan. 
Här skall protokollen låsas, så att de endast är öppna för medlemmar. 

 

§ 10. Icke tävlingsintresserade, motionsgolf 

• Diskussion om hur man kan skapa grupper som kan spela golf tillsammans utan att 
det innebär att man skall tävla. Ulla-Stina L sätter samman frågor till en enkät som 
skall gå ut till valda medlemmar i föreningen, för att undersöka intresset. Frågan tas 
upp på nästa styrelsemöte. 

 
 
§ 11. Övriga frågor 
 

 

• Nästa möte den 10 maj. 
 

 

    

………………………………………………………….  …………………………………………………. 

Kjell-Ove Lundin (sekreterare)  Kenth Bergström (ordförande)
    

Justeras 

 

….……………………………………………………….. 

Siv Jensen (kassör) 


