
  

Protokoll från styrelsemöte i Tomelilla golfklubb  

2021-09-13 kl 1800 i klubbrummet. 

 

Närvarande: 

Kenth Bergström, Ulla-Christina Lindberg, Kjell-Ove Lundin, Siv Jensen, Eskil Persson, Ulla 
Persson, Thomas Lindberg, Marie de la Motte och Kristian Hägglund (representant för 
Tomelilla Golf AB). 

Frånvarande: 

Lisa Jönsson och Tome Najdovski 

 

§ 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, blankett från SkGf 

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

 Ansökan om bidrag till juniorerna från P-A och I Olofssons fond är skriven och inskickad. 

Blanketten från SkGf, avseende klubben och bolagets ekonomi, kommer inte att fyllas i. (Det 
är frivilligt  att fylla i den i år). Avsikten med blanketten är otydlig. 

§7 RF Sisu. After Scool information 

Meningen är att klubben skall finnas i skolan för aktiviteter efter skoltid samt att få barnen 
intresserade av sport och idrott. Det gäller årskurs 3-6. Kenth tar kontakt med Joakim (pro) 
för att istället föreslå att skolan kommer till klubben, där material och anläggningen finns. 

 

§ 8 Hur fungerar våra kommittéer, sammansättning, rapportering till styrelsen, 
tävlingskommitté. 

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. 

Styrelsen beslutar att  padelsektionen och  footgolfsektionen skall ingå i klubben. 

 

§ 8. Bolaget informerar 

Kristian H informerar: 

• För närvarande är vi 988 medlemmar i klubben, jämfört med 970 st vid samma tid i 
fjor.  

• Det är ungefär samma antal green-fee rundor i år jämfört med i fjor. Det har blivit ca 
1000 färre medlemsrundor i år. (Ca 10 000). 

• Medlemsundersökningen är besvarad och kommer att redovisas på årsmötet. 

 

§ 9. Övriga frågor 

• Fråga från Eskil P: Vilka rutiner finns för startförbud på banan och tiderna inte används p g a 
för få startande? Dvs banan är stängd och inga ytterligare spelare skall starta. Styrelsen 
meddelar varje kommitté att man skall häva startförbudet efter sista starttid. 

• Förslag från Eskil P : Att fullvärdig medlem skall (alt 1) få två green-fee-checkar per år till 
egna gäster eller (alt 2) erbjuda sina gäster syd-poolsavgift. Kristian H tar med sig frågan till 
bolaget. 

• Som läget ser ut idag kommer seriespelet  igång 2022.  Preliminärt spelschema finns  på 
SkGf:s hemsida. 



• Ålders- DM går av stapeln på Öresunds GK 2-3 oktober. 

• SGF:s årsmöte är den 23/10. Kenth B deltager. 

• ”Slaget om Skåne” är en tävling för juniorer som går av stapeln på klubben den 19 
september. 2X18 hål. Kenth B är tävlingsledare och  gick igenom funktionärsläget samt 
fördelning av arbetsuppgifter. 

• Förslag från Kenth B: Att klubben bildar en tävlingskommitté och tar över alla klubbtävlingar 
igen samt tillsammans med Kristian H göra en plan för tävlingsverksamheten för 2022. Vi tar 
upp frågan på kommande styrelsemöten. 

 

• Nästa möte den 11 oktober kl 1800  i klubbrummet.. 
 
 
 

    

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

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

Justeras 

 

….……………………………………………………….. 

Siv Jensen (kassör) 


