
  

Protokoll från styrelsemöte i Tomelilla golfklubb  

2021-03-08 kl 1830. 

Mötet genomfördes digitalt  

Närvarande på länk: 

Kenth Bergström, Sven Gunnarsson, Kjell-Ove Lundin, Siv Jensen, Lisa Jönsson, Ulla Persson, 
Eskil  Persson, Tome Najdovski  

Frånvarande: 

 Mikael Eklund, Roland Persson 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 väljs att justera dagen protokoll. 

 

§5. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes det, och lades till handlingarna. 

 



 

§ 6. Ekonomi. Coronastöd från RF Sisu Skåne 

Siv J redogjorde för det ekonomiska läget. Inga nya transaktioner. Klubben har fått 4000 kr i 
LOK-stöd och 5000 kr från RF. 

Man kan söka medel hos RF Sisu Skåne till utrustning i samband med träning. Upptill 20 000 
kr kan man söka. Sven G tar kontakt med Joakim för att undersöka behovet av nyinskaffning. 
Sven G får mandat att skriva ansökan.  

 

§ 7.Årsmöte digitalt 

Innan dagens styrelsemöte hade Kenth B, Lisa J och Kjell-Ove L en digital träff med Allan 
Lundblad på Sisu Skåne. Här gick man igenom förutsättningar för ett digitalt årsmöte samt 
fördelning av arbetsuppgifter. Under årsmötet kommer Allan att vara med på klubben för att 
bistå styrelsen. Fysiskt närvarande på klubben blir också Kenth B, Siv J, Lisa J och Kjell-Ove L.  

Måndagen den 15 mars kommer länken till årsmötet att skickas ut till de som anmält sig till 
mötet. Kenth B kommer att skriva en instruktion hur man skall agera vid mötet. 

Pristagarna på KM kommer  att presenteras samt besked om var man hämtar priserna 
kommer att lämnas.  

 

§ 8. Inkomna motioner, har kommit en från Sten Bjerketun 

Motionen, som är ett förslag, gäller hur seriespelet i Skåne kan utföras. Styrelsen har tagit 
del av förslaget, men avser inte driva det vidare, utan det får Sten B göra själv om han så 
önskar. 

 

§ 9.Utbildningar 

RF Sisu Skåne skickar regelbundet ut sitt utbud av utbildningar till Kenth B. Han kommer 
även i fortsättningen att maila dessa vidare till styrelsen. 

 

§ 10. Rapporter, möten 

Inga möte att rapportera. 

 

§ 11. Bolaget informerar 

Ingen representant från bolaget var närvarande 

 

§ 10. Övriga frågor 



• Green-keeper Daniel Grant slutar. Styrelsen kommer att avtacka honom med en 
blomma. Siv J ombesörjer detta. 

• SGF har en utbildningssida (Pitch) som riktar sig till golfklubbar och utveckling. Det 
kan rekommenderas att deltaga i utbildningstillfällena på nätet. 

• Xlhjälpen erbjuder möjlighet att söka kostnadsfria byggprojekt till klubben. Sven G 
skriver ansökan efter konsultation med Kristian H. 

• Antidoping. Ett utbildningsprogram för klubbar som syftar till att få en dopingfri 
klubb. Utbildningen är tvingande för klubbar som deltager i lag-SM. Kenth B tar 
kontakt med pro Joakim J och lagledare för elitlaget för att ev starta en arbetsgrupp 
som genomgår utbildningen. 

• Tävlingsverksamhet. SGF avråder starkt från att genomföra tävlingsverksamhet i 
klubbarna. Beslutet gäller till den 28 mars och uppdateras eller förlängs därefter 
veckovis. Kenth B tar kontakt med bolaget för att de tillsammans med klubben 
meddelar gemensamma direktiv inför vårens aktiviteter på Tomelilla GK. 

• Kenth B bjuder in pro Joakim J till nästa möte. 

• Nästa möte den 12 april. 
 

 
 
 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

    

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

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

 

 


