
  

Protokoll från styrelsemöte i Tomelilla golfklubb  

2021-12-13 kl 1800 i klubbrummet. 

 

Närvarande: 

Kenth Bergström, Ulla-Christina Lindberg, Siv Jensen, Kjell-Ove Lundin, Lisa Jönsson, Ulla 
Persson, Marie de la Motte,  och Joakim Nordgren (pro). 

Frånvarande: 

Eskil Persson, Thomas Lindberg, Tome 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 redogjorde för det ekonomiska läget. En del bidrag har inkommit , bl a lokalt 
aktivitetsstöd från RF. Prognosen för 2021 visar på ett plusresultat. 

§7. Tävlingar, klubben arrangera? 

Styrelsen har, tillsammans med bolaget, beslutat att klubben  tar över tävlingsverksamheten 
under 2022. Kenth B och Marie de la M skall träffa Kristian H för att göra en skriftlig 



överenskommelse om hur ansvaret för hur de olika arbetsuppgifterna skall fördelas inför 
kommande tävlingar. Styrelsen föreslår att 2-3 personer från resp kommitté ansvarar för 
tävlingar under 2022. Förslaget kommer att presenteras på verksamhetsdagen den 5 
februari.  

Avtaletmellan klubben och bolaget diskuteras på januarimötet. 

Kenth B har anmält ett elitlag till SM för klubblag. 

§8. Årsmöte, Verksamhetsdag, vem gör vad? 

Medlemskommittén kommer att hålla i verksamhetsdagen den 5 februari 2022, kl 0900-
1300. U-C L kommer att prata om ”Idrott-on-line”, Kristian presenterar 
medlemsundersökningen, faddergolfen skall diskuteras samt verksamhetsberättelser och 
planer skall presenteras. Ytterligare programpunkter lämnas till medlemskommittén. 

Årsmötet är den 24 mars kl 1900 

§ 9. Bolaget informerar 

Ingen representant från bolaget. 

§ 10. Övriga frågor. 

 

• Inventering på Bo Olsson den 4 januari 2022 kl 0600-1000. Joakim N skickar ut 
besked till juniorerna om deltagande. 

• Den i styrelsen, som är intresserad av att deltaga i regelutbildningen i Malmö, bör 
snarast anmäla sig i GIT. 

• Nästa möte den 10 januari kl 1800 

 
 
 
   Justeras 
 

    

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

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

Justeras 

 

….……………………………………………………….. 

Siv Jensen (ord ledamot) 


