HGK Styrelseprotokoll 5/2017
_______________________________________________________________________
Agenda:

Ordinarie styrelsemöte HGK Klubbstyrelse

Plats:

Lindö

Mötestid:

25 april 2017 18.00–21.00

Möte nr: 5/2017

Närvarande: Carina Höijer (CH)), Berndt Lundberg (BL), Jan Rosing (JR), Mikael Sinclair

(MS), Anneli Lindstedt (AL), Jane Svensk (JS)
§1

Mötets öppnande
Carina öppnade mötet och hälsade alla välkomna till mötet.

§2

Godkännande av dagordning samt föregående protokoll 4/2017
Beslut: Att godkänna dagordningen samt föregående protokoll.

§3

Genomgång beslutsmatrisen
Genomgång och uppdatering av beslut beslutsmatrisen,

§4

Avrapportering
Information:
 Kommunikation
 Genomgång av ej uppdaterade sidor på webben. Ansvariga
bearbeta respektive sidorna.
 Genomfört kurs nr 2. Inga fler inplanerade för våren.
 Arena
 Förslag från styrelsen att använda korthålsbanan på Lindö att
skapa 30-50-100-bana för juniorer. Diskussion med GolfStar.
Bidrag från Golfförbundet kan ansökas om 20 000 kr. MS möte
med GolfStar inför säsongen i veckan.
 Tävling
 Säsongens första tävling är 30 april.
 Ytterst få ändringar i tävlingskalendern 2017.
 Serielag. Fundering om planering och sammankallande för
olika serielag. Kaptensmöte på våren?
Beslut: Berndt Lundberg tar kontakt med Mathias Kock som får
till uppdrag att kalla till kaptensmöte för serielag samt att
de/den som är ansvarig uppdaterar information om serielag på
klubbens webb.
 Dam Stockholm – klubben har inget lag.
 Tävlingsavgift – vid verksamhetskonferensen beslutades att
klubben har rätt att debitera tävlingsavgift om man avbokar
efter att startlistan är publicerad eller uteblir eftersom det
orsakar merarbeten och ofta försenad start. Allmänna
tävlingsbestämmelserna skall uppdateras med detta.
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Aktiviteter
 CH och MK har träffat Team Riksten för diskussion om
verksamhet under 2017.
 Träningar. Bunker, puttning och närspel. GolfStar arrangerar.
 JS och CH deltagit seniorernas torsdagsträff på Lindöanläggningen.
 Eventuellt sommarträning för seniorer Lövsättra.
Junior
 Öppet Hus 23 april. Ca 50 personer deltog. Resultat ca 8 nya
juniorer.
 30/4-1/5 juniorläger Gripsholm.
 Juniorträningen har startat på Lindö och Riksten.
Golfstar
 BL och CH tar ett möte med GolfStar i närtid.

§5

Vårårsmöte
Protokollet klart för utskick till protokolljusterare.
Beslut: Alla dokument från mötet läggs ut på klubbens webb.

§6

Budget och prognos
Information: 4083 medlemmar vid dagens datum – 25/4 2017. Prognos för
2017 ligger enligt plan.

§7

Kick Off 7/5
Information: JS ansvarar för Kick Off. Arbete pågår. 22 lag anmälda till och
med dagens datum. Max antal lag – 62.
Beslut: Marknadsföra tävlingen via Facebook och webb för att öka antalet lag.

§8

SGF och SGDF
Information: SGF har haft förbundsmöte, ny ordförande – Maria Möller som
även är medlem i Huvudstadens golfklubb.
SGDF har haft årsmöte. Ny ordförande – Kristina Neimert Carne.

§9

Övriga frågor
- Styrelsens samarbetsformer
o Tidplaner måste respekteras.
- Dataskyddsförordningen
o Gäller från och med 1 juli 2018. Avvaktar betänkande från SGF.
Ersätter PUL.
- Medlemsundersökning
o September 2016 1/3 genomfördes en medlemsundersökning där 1/3
av klubbens medlemmar fick undersökningen. Under maj månad
kommer en motsvarande att skickas ut till 1/3 av klubbens
medlemmar.
- Seniortävling – betalningshantering i samband med tävlingarna. BL som
ekonomiskt ansvarig tar detta med Rein Sule.
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Beslut – info om swishbetalning till webben.
Jubileumsfest – golftävling samt fest. Anneli och Jane samordnar.

§ 10

Styrelseschema
Information och uppdatering

§ 11

Nästa möte
Möte 16 augusti

Carina Höijer Wentjärvi
Klubbordförande

Anneli Lindstedt
Sekreterare
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