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Styrelsemöte
Plats
Närvarande

Klubbhuset
Lennart Håkansson, ordf
Valdemar Johansson, vice ordf
Per-Olov Olsson, sekr
Lars Sundberg, kassör
Britt-Marie Allard
Lars-Olof Petersson
1 Ordf hälsade välkommen

Dagordning 2 Dagordningen fastställdes
Styrelsens konstitue- 3 Efter att val av styrelse skett på höstmötet konstituerar styrelsen
sig enligt följande:
rande
Lennart Håkansson, ordf
Valdemar Johansson, vice ordf
Per-Olov Olsson, sekr
Lars Sundberg, kassör
Britt-Marie Allard
Lars-Olof Petersson, webbmaster
Lars Westin, suppl
Ingvar Sievert, suppl
Ekonomirapport 4 Lars Sundberg rapporterade att vi har ett saldo på ca 4.000 kr och
redogjorde för hur våra gemensamma pengar använts under säsongen.
Tävlingspriser och 5 Diskuterades antal och typ av priser vid tävlingar och subventioner av bl.a. resor och avslutning, utifrån de ekonomiska ramarna.
subventioner
Grundprincipen bör enligt styrelsen vara att vi använder 40% av
anmälningsavgifterna till priser för att kunna subventionera andra
verksamheter.
L-O Petersson gavs i uppdrag att titta på möjligheten att vid en
viss typ av tävlingar ge poäng i stället för priser.
Lars Sundberg gavs i uppdrag att göra en budget för prisborden,
inkl. typ av priser.
Rabatter i shopen

6 I samband med fastställandet av priser bör vi också, tillsammans
med huvudstyrelsen, reda ut frågan om rabatter i shopen.
Seniorkommittén har t.ex. under ett antal år köpt olika saker i
shopen till priser. Bollar har köpts till nettopris, handskar, hand-
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dukar m.m. till rabatterat pris. Presentkorten har alltid inhandlats
till bruttopris.
Enligt kansliet, som aktualiserat frågan, är det bara seniorkommittén som har rabatt. Vi förstår situationen och menar att likvärdiga
rabatter ska gälla för alla: alla kommittéer ska ha lika rabatt, alla
vanliga medlemmar ska ha lika rabatt. Vi vill medverka i samtal
med klubben. Vi bör dock skilja mellan kommittéer och medlemmar. Vi menar också att alla kommittéer ska ha rabatt på varor
som används till priser i den egna verksamheten. Medlemmars ev.
rabatt är en annan fråga; dock ska alla medlemmar behandlas lika.
Kanonstart nödvän- 7 Det är viktigt att vi har kanonstart på tisdagsgolfen för att inte dra
ut på tiden för dem som startar först och därmed få så många som
dig
möjligt att närvara vid prisutdelningen. Detta gynnar gemenskapen men också golfrestaurangen.
Styrelsen tycker att det digra ideella arbetet på banan (motsvarande en säsongsarbetare) är ett tungt argument för önskemålet om
kanonstart, vilket bör framföras i samtal med banpersonal och
kansli.
Representation i hu- 8 F.n. är seniorerna inte representerade i klubbens styrelse. Eftersom
seniorernas andel av det totala medlemsantalet växer, är det vikvudstyrelsen
tigt att vi är representerade. Man behöver inte knyta funktionen till
en viss person, men gentemot klubbstyrelsen bör seniorkommitténs ordförande vara lämplig kontaktperson; dock kan seniorkommitténs styrelse delegera uppdraget till tillgänglig person vid
de olika tillfällena.
Seriespelet

9 Grännas seniorer ställer nästa säsong upp med två lag i seriespelet
för H70: ett lag i div 2 norra och ett för div 2 mellan. Eftersom
laget består av sex spelare (de fyra bästa resultaten räknas), behövs 12 spelare totalt.
I H80 div 2 norra har vi ett lag (4 spelare).
I D70 representeras vi av ett lag.

GRIS 10 Vi räknar med samma ideella arbetsinsatser på banan även nästa
säsong, ett arbete som görs både med glädje och skicklighet. Det
behövs dock fler frivilliga för att upprätthålla den goda kvaliteten.
Det är också viktigt att man upplever att ”man får något för det”
och inte bara gläds över insatsen. Exempel på uppskattning från
klubbens sida har under den gångna säsongen varit ca 25 greenfeebiljetter till dem som utför arbetet, greenfeereduktion i utbytena
med Mjölby (ömsesidigt på båda banor plus egen insats på 150
kr). Vår uppfattning är att den bästa kompensationen för det ideel-
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la arbetet är
1. att vi kan ha kanonstart på tisdagsgolfen, vilket gynnar alla
2. formen för utbytena med Mjölby fortsätter
3. greefeebiljetter till dem som utför arbetet
11 Mötet avslutades

/Per-Olov Olsson.

Justeras: Lennart Håkansson
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