
  

Protokoll från styrelsemöte i Tomelilla golfklubb  

2021-08-16 kl 1800 i klubbrummet. 

 

Närvarande på länk: 

Kenth Bergström, Ulla-Christina Lindberg, Kjell-Ove Lundin, Siv Jensen, Lisa Jönsson, Ulla 
Persson, Tome Najdovski, Thomas Lindberg och Kristian Hägglund (representant för 
Tomelilla Golf AB). 

Frånvarande: 

 Marie de la Motte och Eskil Persson 

 

§ 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 , och lades till handlingarna. 

§ 6. Ekonomi, bidrag, beviljat LOK-stöd 

Siv J redogjorde för det ekonomiska läget, en del fakturor har inkommit samt bidrag från 
Sisu. 

Vi skall skriva en ansökan om bidrag till juniorerna från P-A och I Olofssons fond 



 

 

§ 7 Hur fungerar våra kommittéer, sammansättning, rapportering till styrelsen. 

Rapportering om sammansättningen i kommittéerna. Det krävs att man är minst tre 
personer vid mötena för att få bidrag från Sisu.  

Vi skall bjuda in representanter från de olika kommittéerna till styrelsemöten under 2022. 

Kenth B bjuder i Joakim (pro) till nästa styrelsemöte. 

§ 8. Bolaget informerar 

Kristian H informerar: 

• Medlemskommittén kommer att bjuda in Joakim (pro) till ett uppföljningsmöte i 
höst. 

• Man kommer att bygga om tee till nästa år. 

• Man kommer att anställa ytterligare en banarbetare på heltid till nästa år. 

• 3-4 kameror kommer att sättas upp på anläggningen. 

• Ett kontor kommer att inredas på gaveln till hotellbyggnaden. 

• En padetränare kommer att engageras. Det kommer även att bildas en 
padelkommitté. 

• Foot-golfen finns på banan på måndagkvällkar. 

§ 9. Övriga frågor 

• Styrelsen fick i uppdrag att fundera på någon gemensam aktivitet för medlemmarna i 
styrelsen, t ex spela någon bana, bowling etc 

• U-C informerar om trivselgolfen för damer. Den förekommer 1 d/veckan. Torsdagar kl 1500. 
7-8 damer har anmält sitt intresse. 

• Nästa möte den 13 september kl 1800  i klubbrummet.. 
 

    

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

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

Justeras 

 

….……………………………………………………….. 

Siv Jensen (kassör) 


