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Styrelsemöte
Plats
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Lars Westin, ordf
Per-Olov Olsson, sekr
Lars Sundberg, kassör
Micael Berntson
Per-Göran Nyqvist
Lennart Håkansson
Ingvar Siverth
Bosse Svensson
1 Ordf hälsade välkommen och öppnade mötet

Sekreterare
Justering
Dagordning
Föregående protokoll
Erfarenheter från den
gångna säsongen

Betalning

On Tag scorekort

Tävlingar

2 P-O Olsson valdes till mötessekreterare
3 Micael Berntson utsågs att justera protokollet.
4 Dagordningen fastställdes
5 Föregående mötes protokoll gicks igenom.
6 Lars Westin redogjorde för statistik för golfandet i Sverige, vilket
inneburit en stark ökning av antalet spelade rundor, i hela Sverige
som i Gränna. P.g.a. förbundets corona-rekommendationer har
dock antalet tävlingsronder för seniorer minskat. I princip rekommenderade man att inte organisera tävlingar, men med kreativa
lösningar har tisdagsgolfen kunnat genomföras, liksom Seniorpokalen och matchspelet.
En lösning som utvecklats är slopandet av kontantbetalning, som i
stället ersatts av Swish, även om en för gammal telefon försvårat
handhavandet i år.. Styrelsens mening är att vi i fortsättningen
slopar kontanthanteringen och använder Swish.
Vi bör uppmuntra användandet av scorekortsappen On Tag. I
varje boll blir en spelare On Tag-ansvarig och skickar in allas
score, som överförs till GIT, vilket minskar byråkratin för tävlingsansvariga. Vi bör därför se till att ett antal (minst 20) seniorer
utbildas i appen.
När det gäller tävlingar menar styrelsen att Seniorpokalen ska
dominera (8 tävlingar, varav 6 räknas, i några tävlingar bör resultatet baseras på poängbogey).
Tillsammans med matchspel, Gamla Grabbar, utbyten, Ryder Cup
och andra tävlingar, innebär det att utrymmet för övriga tävlingar
är ca. 6. Tävlingskommittén föreslår former för dessa sex tillfällen.
Styrelsen anser att matchspelet bör fortsätta enligt modellen åtta
pooler med fyra deltagare i varje. Poolspelet resulterar i två nya
pooler, A-sida och B-sida (Losers cup).
Efter poolspelet hamnar fyra spelare på prispallen: vinnaren och
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Övriga tävlingar i
klubben

förloraren i huvudpoolen och vinnaren och förloraren i Losers
cup.
En diskussion om de övriga klubbtävlingarnas utformning och
status i följde. Lars Westin gavs i uppdrag att prata med ordförande och/eller andra ansvariga. Bl.a. diskuterades prisborden,
KM och fler tävlingar enbart för klubbmedlemmar, allt för att öka
klubbkänslan.

Synpunkter till
bankommittén

7 Vi tycker att greenerna alltför ofta dressats på tisdagar. Vi menar
att schemat för detta bör vara rullande. Lars Westin och Philip
Cooper pratar med Patrik Svensson.
Vi tycker att man ska anlägga en ny grusad gång vid övergången
från hål 17 till 18, nu går man på två gångar.
När man anländer till kaffestugan får man oftast stå i skugga. Vi
föreslår att man tar bort något träd. Vi föreslår också att man bygger en hylla utefter husväggen, där man kan stå och fika. Lars
Westin pratar med bankommittén.

Ekonomi

8 Lars Sundberg informerade om att vi har ett saldo på ca 12.000.
Kommande utgifter på 2.000 kr (Seniorpokalen) och 1.500 kr
(matchspelet) samt div återbetalningar innebär ett kommande
saldo på ca. 9.500 kr.
En diskussion följde om storlek och utformning av tävlingsavgifter. Ska vi t.ex. betala Seniorpokalens alla tävlingar vid ett tillfälle? Ska vi behålla 50 kr (20 kr efter säsongsslut) som standardavgift?

Höstmöte

9 På grund av coronarekommendationerna genomför vi vårt höstmöte på egen dag, 11 nov 14.00, före klubbens stora möte 17 nov.
Mötet blir kort utan fika.

Verksamhetsplan 10 Diskuterades verksamhetsplanen för den gångna säsongen. Många
punkter har p.g.a. coronaläget inte kunnat genomföras.
Styrelsen beslutar att stryka bangolf och bowling som organiserad
verksamhet. Lars Westin skriver ny verksamhetsplan för 2021.
Avslutning 11 Ordförande förklarade möte avslutat.

/Per-Olov Olsson

Justeras: Micael Berntson

