
Protokoll från styrelsemöte i Tomelilla golfklubb 

2022-04-11 kl 1800.

Närvarande: 

Kenth Bergström, Siv Jensen, Kjell-Ove Lundin, Eskil Persson, Albin Henriksson, Ulla-ChrisCna 
Lindberg och  Thomas Lindberg. 

Frånvarande: Lisa Jönsson, Tome Najdovski, Marie de la MoIe och KrisCan Hägglund 
(representant för Tomelilla Gollf 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 Cll sekreterare för dagens möte. 

§ 4. Val av justerare 

Kenth Bergström och Siv Jensen väljs aI justera dagen protokoll. 

§5. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes , och lades Cll handlingarna. 

§ 6. Ekonomi, bidrag 

Siv J redogjorde för det ekonomiska läget. En del fakturor har inkommit bl a från Sk Gf 
avseende årets seriespel samt från SGF avseende medlemsavgiSer. 

§7. Dator, skrivare inhandlat. 

Dator, skrivare, stor skärm är inköpt och på plats i tävlingskansliet. Stöldmärkning av 
utrustningen kommer aI göras. 



§8. Årsmöte, kort uppföljning, prisutdelning etc 

Årets möte gick av stapeln i klubbhuset. Man skulle anmäla deltagande i GIT. Årsmötet 
samlade endast 32 medlemmar, vilket är färre än det brukar. Styrelsen diskuterade om 
prisutdelning för KM skall ske i anslutning Cll tävlingen, istället för på årsmötet. Frågan tas 
upp  vid eI senare Cllfälle.  

§9. MoOoner Oll årsmötet, en bordlades 

En moCon avslogs på årsmötet samt en bordlades. MoConen om ändrad åldersfördelning i 
tävlingsgrupperna vid KM kommer aI beredas av tävlingskommiIén, diskuterar i styrelsen 
samt beslutas vid nästa årsmöte. 

§10. Rapporter, möten SkGf:s vårårsmöte 9 april 

Kenth B, som deltog på SkGf:s vårårsmöte i Malmö den 9 april, redogjorde  för innehållet 
under dagen. 

§11. Bolaget informerar 

Ingen representant från bolaget var närvarande. 

§ 12. Övriga frågor. 

• Det kommer aI finnas frikort Cll styrelsen (2 st) och Cll juniorer (2 st) som berä]gar 
friI spel på olika gol^anor. Kenth B kommer aI ha eI kort samt undersöker 
möjligheten aI under året dela på det andra. 

• Man kan få lokalt akCvitetsstöd för ledarledd akCvitet på klubben. DeIa kan vara t ex 
regelvandringar, informaConsträffar etc 

• Nästa möte blir den 9 maj kl 1800. 

   Justeras 

    

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

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

Justeras 

….……………………………………………………….. 

Siv Jensen (ord ledamot)


