
  

Protokoll från styrelsemöte i Tomelilla golfklubb  

2021-10-11 kl 1800 i klubbrummet. 

 

Närvarande: 

Kenth Bergström, Ulla-Christina Lindberg, Kjell-Ove Lundin, Lisa Jönsson, Ulla Persson, Marie 
de la Motte. 

Frånvarande: 

Siv Jensen, Eskil Persson, Thomas Lindberg, Tome Najdovski och Kristian Hägglund 
(representant för Tomelilla Golf AB) 

Pro Joakim Norgren var inbjuden till dagens möte, men kunde inte deltaga. 

 

§ 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 Ulla Persson väljs att justera dagen protokoll. 

 

§5. Föregående mötes protokoll 



Föregående mötesprotokoll godkändes , och lades till handlingarna. 

§ 6. Ekonomi, bidrag 

Kassör Siv J deltog inte på mötet, men Kenth B redogjorde för nyheter kring det ekonomiska 
läget. Klubben har fått beviljat medel från P-A och Inga Olofssons fond. Dessa pengar, 15000 
kr, har inkommit och kommer  oavkortat att gå till juniorverksamheten, med bl a ett 
höstläger på Araslövs golfklubb. 

 

§7. Medlemsregister 

Klubben behöver få tillgång till  uppgifter såsom personnummer på medlemmarna, för att 
via ”idrott-on-line”, kunna söka bidrag från RF Sisu utifrån de aktiviteter som klubben har 
bedrivit, bl a faddergolfen. Styrelsen anser att klubbens bidragsansvarige bör ha tillgång till 
dessa uppgifter. Kenth B diskuterar detta med Kristian H. 

 

§8. Tävlingar 

Styrelsen avser  undersöka möjligheten att klubben tar över tävlingsverksamheten till nästa 
år. Förutsättningen är att det finns en väl fungerande tävlingskommitté (TK), med tillräckligt 
antal medlemmar. 10-15 medlemmar vore optimalt, för att man skall kunna dela upp 
tävlingarna mellan sig, så att ca tre medlemmar blir ansvariga för en tävling i ett rullande 
schema över året. En förteckning på medlemmar som är intresserade att ställa upp på olika 
aktiviteter finns, och Kenth B mejlar ut denna till styrelsen. Kenth B diskuterar med bolaget 
möjligheten att klubben ansvarar för klubbtävlingar under 2022. 

 

§ 9. Hur fungerar våra kommittéer, sammansättning, rapportering till styrelsen, 
tävlingskommitté. 

Styrelsen skall bjuda in de olika kommittéerna till styrelsemötena under 2022. Vi kommer att 
arrangera en verksamhetsdag under februari 2022. Denna dag diskuterar styrelsen på 
novembermötet. 

 

§ 10. Bolaget informerar 

Kenth B informerar utifrån samtal med Kristian H: 

• Fråga till klubben huruvida det finns intresse att tillsammans med bolaget vara 
medarrangör till två juniortävlingar under 2022. Styrelsen beslutar att man är villig 
att deltaga i dessa. 

• Om det finns förutsättningar för ett juniorlag i seriespel under 2022, så ställer sig 
styrelsen positiv till att man anmäler lag. 

• Det är dags för inventering på Bo Olsson den 4 januari 2022. Klubben behöver ställa 
upp med 10 personer. Det innebär att vi skall vara där mellan 0600 och 1000, vi 



kommer att ansvara för en sektion och man bjuder på frukost. Vid deltagande 
erbjuds man fri startavgift under B O-tävlingen senare på året. 

 

§ 11. Övriga frågor. 

 

• Styrelsen diskuterade en gemensam aktivitet under hösten. Förslag kom fram och dessa 
kommer Kenth B att mejla ut till styrelsen för att bestämma aktivitet. 

 

• Nästa möte den 8 november kl 1800  i klubbrummet. 
 
   Justeras 
 

    

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

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

Justeras 

 

….……………………………………………………….. 

Ulla Persson (ord ledamot) 


