
  

Protokoll från styrelsemöte i Tomelilla golfklubb  

2022-10-10 kl 1900. 

 

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

Frånvarande: Lisa Jönsson och  Tome Najdovski 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Kenth Bergström, ordförande för mötet, 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 

Siv J redogjorde för det ekonomiska läget. Faktura från SGF har inkommit där man fakturerat 
för 760 seniorer och 80 juniorer. Prognosen för året visar på ett underskott. 

§7.Höstmöte 19 nov på Örestads GK. 

Kenth B representerar klubben på mötet. 

§ 8. Priser till KM. 

Marie beställer. 

§ 9. Fältsekreterare Robin Reimer vill besöka vårt årsmöte. 

Styrelsen ställer sig positiv till detta, och Kenth B tar kontakt med honom. 

§ 10. Socialt bokslut. 

U-C fortsätter att arbeta med detta. 

§ 11. Genomgång av mötet med bolaget. 

Mötet resulterade i ett fortsatt arbete utifrån fem givna utgångspunkter.  

Nybörjarutbildning, regelvandringar, fadderverksamheten, juniorkommitté och 
medlemskvällar. 

 Frågorna skickas ut till styrelsen och bolaget. Dessutom måste arbetet med att organisera 
en ny medlemskommitté påbörjas. Styrelsen kommer att i nyhetsbrev, till medlemmarna, 
ställa frågan om att  deltaga i någon av klubbens kommittéer. 

§ 12. Övriga frågor 

• Bolaget är positiv till att kontaktmannakonferensen, i avseende seriespel,  arrangeras 
av Tomelilla GK i början av oktober 2023. Kenth B har skickat en intresseanmälan till 
SGF. 

• Klubben har fått förfrågan om att anordna kvällsgolf under ”Österlen lyser”. Kenth B 
tar kontakt med frågeställaren om ytterligare information. 

 

Justeras 

    

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

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

    

Justeras 

 



….……………………………………………………….. 

Siv Jensen (ord ledamot) 


