
  

Protokoll från styrelsemöte i Tomelilla golfklubb  

2021-11-08 kl 1800 i klubbrummet. 

 

Närvarande: 

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

Frånvarande: 

Lisa Jönsson, Marie de la Motte. 

 

§ 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 

Siv J redogjorde för det ekonomiska läget. En del bidrag har kommit in. Ca 8500 kr från 
kommunen, 21 000 från Riksidrottsförbundet och 15 000 från P-A och Inga Olofssons fond. 
En del fakturor har och inkommit, bl a från juniorverksamheten, elitlaget och från 
kommittéerna. Prognosen för 2021 visar troligen på ett litet plus i budgeten. 

U-C kommer att ta kontakt med padelgrupperna, för att få antalet deltagare i de olika 
grupperna och skicka in uppgifterna till  RF Sisu, för att få bidrag för ytterligare lärgrupper.  

 

§7. Medlemsregister 

U-C har med hjälp av RF Sisu lyckats  få fram personuppgifter på klubbens medlemmar. 

 

§8. Tävlingar, förfrågan från Skgf till 2022 

Skgf har ställt frågan om klubben är intresserad av att arrangera ytterligare tävlingar under 
2022. Styrelsen beslutar att  inte tar fler tävlingar än som tidigare är planerat.  

Kristian, Marie och Kenth kommer att träffas för att göra överenskommelser angående 
klubbtävlingar under 2022. 

 

§ 9.Årsmöte, verksamhetsdag, vem gör vad? 

Årsmötet blir den 24 mars kl 1900. 

Siv redogör för ekonomin, U-C skriver kallelse och Kenth meddelar kommittéerna att de skall 
ha verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner färdiga. 

Verksamhetsdagen blir den 5 februari kl 0900-1200, med fika. 

Eskil håller, med hjälp från styrelsen, i denna dag. Vi kommer att belysa kommittéernas v-
planer och berättelser. Kristian visar resultat av medlemsundersökningen. Styrelsen får i 
uppdrag att till nästa möte ha funderat på ytterligare frågeställningar till denna dag. 

 

§ 10. Bolaget informerar 

 Kristian H informerar: 

• Hela banan är öppen tills vidare. Skulle det komma mycket regn, så stänger man hål 
1-9. 

• Kristian kommer att redogöra för medlemsundersökningen på verksamhetsdagen 
och på årsmötet. 

• Det finns en banutvecklingsgrupp, som jobbar med att ta fram en långsiktig plan för 
anläggningen. 



• Det finns en vinterserie på Trackman, ca 20 st är för närvarande igång. Det finns plats 
för ytterligare deltagare. 

• En padelstege är igång. En serie där man utmanar andra lag och allt avslutas med ett 
slutspel. 

• Nya medlemsavgifter är på gång inför 2022. 

• Man har anställt ytterligare en banarbetare på helårsbasis. 

 

§ 11. Övriga frågor. 

 

• Styrelsen bestämde en gemensam aktivitetskväll, med bowling och mat i Ystad, till den 2 
december. 

• Kenth B har varit på Skgf:s årsmöte. Man har gjort en klubbrådsindelning i Skåne. Man skall 
inom respektive råd samverka kring frågor som skall tas upp på årsmötet. Tomelilla GK tillhör 
område syd/sydost, där Abbekås GK är sammankallande. Rådet avser klubbchefer och 
ordföranden. 

• Det finns möjligheter att deltaga i en regelkurs i Malmö. Vi tar upp frågan nästa gång. 

• Kenth B har svarat på en enkät kring upplägget av grönt -kort-utbildningen.  

 

• Nästa möte den 13 december kl 1800  i klubbrummet. 
 
 
 
   Justeras 
 

    

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

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

Justeras 

 

….……………………………………………………….. 

Siv Jensen (ord ledamot) 


