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1. Val av sekreterare

-Peter

2. Föregående protokoll:

- Inga kommentarer så lade detta till handlingarna

3. lnledande verksamhetsplanering 2020 Elit och Her (med Joakim Ericsson)

- Jocke tar över ansvaret för H22 nästkommande säsong, och även Elit laget

- Förslag att klubben går med itävlingsutbytet i Uppland, vid medverkan tävlar

deltagare från medverkande klubbar utan tävlingsgreenfee, och man kan

koordinera detta med klubbens vanliga tävlingar. Tar med detta när vi planerar

tävlingsschemat för året. Syfte med detta är att ge medlemmarna ett incitament

att tävla mer.

4. Genomgång av utfall/budget 2019

- Genomgång av aktuellt resultat, och detta indikerm att vi kommer att göra ett

betydligt överskott for helåret, vilket kommer att överstiga budgeterat resultat.

5. Genomgång av Resultat Playey's I undersökning

- Micke har gjort en spontan enkät undersökning bland golfare som var ute och

spelade en helg, och framkom att det fanns vissa synpunkter på bl.a banans skick,

efterfrågade en typ korptävling, sommarvecka på klubben, men överlag var de

flesta nöjda med banorna och klubben.



- Niklas ska kontakta SGF och undersöka

6. lnledande verksamhetsplanering 2020 Juniorsektionen

- Javier har erbjudit sig att ta över hela juniorverksamheten, både vad gäller

träning och all administration runt detta inklusive ekonomin.

- Ett annat alternativ är att engagera samma grupp som driver juniorverksamheten

på Täby GK, vilket innebär att de driver hela verksamheten, utan att klubben blir

direkt inblandad, och inga krav att juniorerna måste vara medlemmar i klubben.

- Beslöt att be Javier att ta fram ett skarpt förlag och presentera detta innan

höstkonferensen, så får vi ta ställning til! detta. Per och Peter tar ett möte med

Javier.

7. Uppfiiljning av Strategl,202s; Idrotten vill-Värdegrunden i svensk idrott.

- Diskuterat detla i damkommiten, och finns intresse att fiirsöka faigängnågon

verksamhet.

8. Kommandeaktiviteter

a. Juniorkommiteen

- Se ovan

b. Senior:

- Seriespelet slut och deltog i samtliga klasser, torsdagsgolfen fortgår och

avslutning 17 oktober

c. Dam

- Resa till Sala den 22 september var avslutning på säsongen



d. Tävling

- I samband med Höstgolfen delar vi ut några uppmuntringsgåvor till personer i

klubben som gjort något extra under året. Anita hjälper till att ta fram personer

som kan bliaktuella

e. Elit o Herr

- Avslutning herrsektionen på lördag, seriespelet avslutat isamtliga klasser

- Elitlaget ramlade ur division 1.

9. Planering inför Styrelsekonferens i November

- Tar ett möte den 23 oktober där vi sätter agendan för konferensen.

10. Kort från UGF ordförandekonferens

- Ta ett utdrag ur straffregistret för de personer som blir engagerade i

juniorverksamheten

- Sigtuna har haft ett bra år vad gäller juniorverksamheten

- Juniorkonsulenterefterfrågades

- UGF arbetar för att få in en motion beträffande kostnadsbilden i SGF

u. Utbildning om världshandicapsystemet 2020

- Micke går eventuellt på denna

12. övrigt

- Per och Peter träffade jurist från SGF frir att diskutera nyttjanderättsavtalet

- Konstaterade att vi må skriva ett nytt avtal, och smidigast att försöka ha detta

klart till årsmötet i februari.

- Peter skissar på ett utkast till avtalsförslag, baserat på nuvarande

nyttjanderättsavtal.
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