
  

Protokoll från styrelsemöte i Tomelilla golfklubb  

2022-01-10 kl 1800. 

Mötet genomfördes digitalt. 

Närvarande: 

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

 

§ 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 har, till styrelsen, lämnat ut resultaträkning för 2021 och förslag till budget för 2022. 
Resultatet för 2021 visar ett plus på ca 30 000. Siv J skickar ut ett reviderat förslag på budget 
för 2022, där ytterligare satsning på juniorverksamheten finns med. Styrelsen tar ställning till 
budgetförslaget på nästa styrelsemöte i februari. 

 

§7. Tävlingar, avtal. 

Styrelsen godkände enhälligt avtalet mellan klubben och Bolaget avseende arbetsfördelning 
och ekonomisk överenskommelse inför kommande tävlingar 2022.  

 

§8. Möten, vem gör vad? Verksamhetsdag agenda, kaffe och fralla? 

Verksamhetsdagen äger rum den 5 februari kl 0900-1300. 

Eskil P redogjorde för tankar kring upplägget av dagen. Medlemskommittén kommer att 
sammanställa en dagordning som skall skickas ut tillsammans med påminnelsen den 20 
januari. U-C och Lisa J ansvarar för kaffe och fralla. 

Årsmötet är den 24 mars kl 1900. Styrelsen avvaktar med beslut om att eventuellt 
genomföra mötet digitalt. 

 

§ 9. Bolaget informerar 

Kristian H informerar: 

• Kansliet har öppet mån-ons-fredag fr o m 10 januari.  

• Restaurangen öppnar måndagen den 17 januari (måndag-fredag) 

• Planutvecklingsgruppen har gjort upp en 5-årsplan för utveckling av banan och 
närområdena. Det innebär bl a satsning på nya tee-områden, bevattning , fler 
palissader, skärmtak vid klubbhuset samt höja finishen på och runt banan. Kristian 
kommer att redogöra för planerna på årsmötet den 24 mars. 

• Det har varit mycket bokningar och andra aktiviteter i golf- och padelhallen under jul 
och nyår. Detta har aktualiserat behov av att kunna boka putting-green och 
utslagsmattor samt att tydligt särskilja bokning av simulatorgolf och padel. Nytt 
bokningssystem är på gång. Även behov av hjärtstartare kommer att diskuteras 
framöver. 

• U-C kommer att , via hemsidan, marknadsföra ”Gräsroten”i klubben. Mer info 
kommer. 

• Ny banarbetare är anställd av bolaget. Leif Jönsson är helårsanställd på 100%. 

 



 

§ 10. Övriga frågor. 

• Klubben var med och inventerade på Bo Olsson den 4 januari. Vi nådde dock inte upp 
till 10 st deltagande medlemmar, vilket var målet.   

• Tre styrelsemedlemmar har anmält sig till regelutbildningen i Malmö. 

 

 

   Justeras 
 

    

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

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

Justeras 

 

….……………………………………………………….. 

Siv Jensen (ord ledamot) 


