
  

Protokoll från styrelsemöte i Tomelilla golfklubb  

2022-02-14 kl 1800. 

 

Närvarande: 

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

Frånvarande: Ulla-Christina Lindberg, Tome Najdovski och Thomas Lindberg 

 

§ 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. 
Styrelsen godkänner budget för 2022. Siv J tar kontakt med revisorerna för att gå igenom 
budgeten för 2021. 

 

 

§7. Verksamhetsdag 

Verksamhetsdagen genomfördes den 2 februari. Minnesanteckningarna läggs ut på 
hemsidan. Underlaget för info om vett och etikett skall göras och skickas till U-C L för att 
tryckas upp. Materialet kommer att lämnas ut till klubbens medlemmar i samband med 
tävlingar  och till nybörjare vid uppstarten av faddergolfen.  

 

 

§8. Klubbrum 

Klubben behöver en ny dator och skrivare till tävlingskansliet. Även ett höj- och sänkbart 
bord behöver installeras. Kenth B tar kontakt med O Jolom för vidare diskussion. 

 

 

§9. Årsmöte 

Årsmötet blir den 24 mars kl 1900 i restaurangen på klubben. Kenth B skickar ut inbjudan 
och ekonomisk berättelse. Kommittéernas verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner 
kommer att finnas tillgängliga på hemsidan. 

 

 

§10. Bolaget informerar 

Kristian H informerar: 

• Mia N har slutat på kansliet. Ersättare är anställd fr o m 14 mars. 

• Nytt bokningssystem för att boka golfhallen samt golfsimulatorn. Information är 
utskickat till medlemmarna. Har man bokat plats i golfhallen, så har man företräde. 
Den 21 februari ändras systemet. 

• Bokning av padelhallen, sker som tidigare, i playtomic-appen. 

• Banan är öppningsbar, men man avvaktar ett par veckor till, så att underlaget får 
chans att torka upp. 

• Det blir städdag på klubben någon gång i mars. Mer information kommer. 



• Vi kommer att organisera faddergolfen på måndagar med start på hål 1. 
Faddergolfen startar efter att footgolfen har gått ut. 

 

 

§ 10. Övriga frågor. 

• Tävlingsprogrammet är i princip klart. Tävlingskommittén har fördelat ansvaret för de 
olika kommittéerna inför årets tävlingar . 

• Nästa möte blir den 15 mars kl 1800. 

 

 

   Justeras 
 

    

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

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

Justeras 

 

….……………………………………………………….. 

Siv Jensen (ord ledamot) 


