
  

Protokoll från styrelsemöte i Tomelilla golfklubb  

2022-11-14 kl 1800. 

 

Närvarande: , Kenth Bergström, Siv Jensen, Kjell-Ove Lundin, Eskil Persson, Marie de la 
Motte, Lisa Jönsson,Ulla-Christina Lindberg, Albin Henriksson och Tome Najdovski. 

Frånvarande: Thomas Lindberg och  Kristian Hägglund (representant för bolaget Tomelilla 
Golf AB) 

 

§ 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. En del stora fakturor har ännu  inte inkommit, 
därför är det svårt att få en prognos för budgetutfallet för 2022. Siv lämnar ut utfallet á den 
31 oktober 2022 och förslag till budget för 2023. 

§ 7. Priser till KM. 

Marie beställer priserna. 

§ 8. Fältsekreterare Robin Reimer vill besöka vårt årsmöte. 

Styrelsen ställer sig positiv till detta. Kenth B har varit kontakt med honom, och han kommer 
till årsmötet. 

§ 9. Socialt bokslut. 

U-C fortsätter att arbeta med detta. 

§ 10. Intresserade av kommittéarbete. 

Det finns en lista på medlemmar som är intresserade att deltaga i aktiviteter i klubben. Det 
är dock osäkert huruvida den är dagsaktuell. Kenth B tar kontakt med Kristian för att få en 
uppdaterad lista utifrån medlemsenkäterna. 

§ 11. Övriga frågor 

• Kenth deltar på ordförandekonferensen och SGF:s årsmöte i Örestad på lördag den 
19 november. 

• Rf-Sisu har öppet hus i nya lokaler i Ystad, måndagen den 5 december kl 1400-2000.  

• Tome N pratar med krögarna angående ”Krögarens tävling” inför 2023. 

• Årsmötet är preliminärt satt till den 23 februari 2023. 

 

Justeras 

    

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

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

    

Justeras 

 

….……………………………………………………….. 

Siv Jensen (ord ledamot) 


