
  

Protokoll från styrelsemöte i Tomelilla golfklubb  

2021-05-10 kl 1800. 

Mötet genomfördes digitalt  

Närvarande på länk: 

Kenth Bergström, Ulla-Christina Lindberg, Kjell-Ove Lundin, Siv Jensen, Lisa Jönsson, Marie 
de la Motte och Thomas Lindberg 

Frånvarande: 

 Tome Najdovski, Ulla Persson, Eskil 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 och Siv Jensen väljs att justera dagen protokoll. 

 

§5. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes , och lades till handlingarna. 



 

§ 6. Ekonomi. Kompensationsstöd 

Siv J redogjorde för det ekonomiska läget, och inga nya transaktioner  fanns att rapportera. 

Kenth B bedömer att klubben inte har möjlighet att få kompensationsstöd för uteblivna 
intäkter p g a Coronapandemin.  

Styrelsen har två introduktionskort. Kortet innebär att Du spelar kostnadsfritt vid ett tillfälle 
på alla golfbanor i Sverige. Kenth B och Lisa J får dessa kort 2021. 

Det har varit skadegörelse på klubben. Diskussion förs om att sätta upp 
övervakningskameror. Klubben tar ställning till att ev sponsra bolaget ekonomiskt när vi vet 
vilka kostnader det kan bli. 

 

§ 7.Grupp som inte vill tävla. (enkät) 

U-C Lindberg har haft en enkät ute till damer som vill spela golf utan att tävla. Hon har fått  

 6 st intresserade. U-C drar igång gruppen. 

 

§ 8.Rapporter, möten, svar på en enkät om ett år med Corona 

Kenth B har svarat på en enkät om ”Ett år med Corona”. Resultatet av enkäten förväntas 
återkopplas till Kenth B. 

 

§ 9. Bolaget informerar 

Ingen representant från bolaget Tomelilla Golf AB var närvarande. 

 

§ 10. Övriga frågor 

• Styrelsen får i uppdrag att lämna in foto och en liten berättelse om sig själv till kansliet, för 
att läggas upp på hemsidan. 

• Nästa möte den 14 juni kl 1800. 
 

    

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

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

Justeras 

 

….……………………………………………………….. 



Siv Jensen (kassör) 


