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Sid 1

Styrelsemöte
Plats
Närvarande

Klubbhuset
Britt-Marie Allard
Lennart Håkansson
Valdemar Johansson
Mats Johansson
Göran Lago
Per-Göran Nyqvist
Per-Olov Olsson, sekr
Lars Sundberg
Lars Westin, ordf

1 Ordf hälsade välkommen och öppnade mötet
Sekreterare
Justering
Dagordning
Datum styrelse- och
medlemsmöten

2 P-O Olsson valdes till mötessekreterare
3 Britt-Marie Allard utsågs att justera protokollet.
4 Dagordningen fastställdes
5 Utifrån föregående protokoll fastställdes preliminära datum för
styrelse- och medlemsmöten.
Styrelse:
20 mars i anslutning till vårmötet
25 april
25 juli
3 september
Vårmöte hålls samma dag som klubbens allmänna vårmöte 20
mars 17.00

Tisdagsgolfen

6 Deltagandet i tisdagsgolfen diskuterades utifrån statistik och åldersgrupper. Lennart Håkansson och Mats Johansson letar möjligheter att introducera fler medlemmar att delta i seniorgolfen.
Ansvariga för utbyten och representation i tävlingar fick i uppdrag
att samordna olika datum.

Gamla Grabbar

7 6 febr har Gamla Grabbar möte om årets spelprogram. Speldatum
för GG på Gränna föreslås bli 11 juni.
Det förslag till rotationsprogram som vi lagt fram har fortsatt stöd
från oss. Vi vill också stödja förslaget att anmälan ska ske i GIT.
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Sid 2

8 Tävlingskommittén rapporterade om arbetet med tävlingsprogrammet, som ska vara officiellt senast 15 mars.

Golfköping 9 Vårt eget deltagande i Golfköping när tävlingsveckan går i Gränna
är dåligt, jämfört med andra klubbar. Diskuterades om tisdagsgolfen den aktuella veckan ska vara öppen för Golfköpingsspel.
Budget 10 Lars Sundberg informerade om budgetarbetet och fick stöd i sitt
resonemang. Förslaget skickas ut inom en vecka till styrelsen.
Den nya regelboken 10 Tävlingskommittén bör få den nya regelboken, full version.
Resedatum 11 Resekommittén informerade om arbetet med datum och resmål.
Vårresan bör ligga 6-8 alt. 9-11 maj. Tyringe är överlägset billigast, alternativet ät att höja priset med 300-500k kr. Inbjudan kommer i mitten av februari.
Seriespel/SM 12 Seriespelet 2019 består av ett lag H70 och ett lag H80. Ytterligare
en tävlingsmöjlighet är att spela SM I sin åldersklass. Intresse
finns enligt Pelle Nyqvist.
Avslutning 13 Ordf förklarade mötet avslutat.

/Per-Olov Olsson

Justeras: Britt-Marie Allard.

