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fUÄRVRRRtTtDE: Niklas Lundin, Per Karlsson, Michael Edin, Peter östregård, Elisabet Hedin
Söderström, Anita Lindgren

L. Val av sekreterare

- Peter

2. Föregående protokoll:

- Inga kommentarer så detta lades till handlingarn

3. Planering inför året.

- Stor osäkerhet när och om vi kan genomföra årets tävlingar och aktiviteter i enlighet med

tidigare planering med tanke på Cov-19 viruset.

- lnitialt anser vi att vi inte kommer att kunna genomföra Olles Minne som ska avhållas den 9

maj, så den planerar vi att flytta fram denna. Camilla administrerar detta.

- Beslutade att vi följer vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar och ser när och hur vi

kan genomföra resterande tävlingar och övrig verksamhet i klubben, och vi awaktar med

beslut om övriga aktiviteter till nästa styrelsemöte den 28 april



4. Ekonomi

- Per rapporterade om antalet medlemmar som betalt avgiften för 2A2A, och ligger

ungefär i paritet med föregäende år.

- Arlandastad Golf AB har påpekat att de skulle ha fått en betalning från Sigtuna

Kommun under 2AL8, men att denna betalning hade utbetalats till klubbens

plusgirokonto. Detta uppmärksammades ej av klubben utan pengarna bokfördes

som övriga intäkter. Klubben betalar tillbaka dessa pengar till Bolaget, efter att ha

erhållit ett underlag

5. Sektioner

Juniorsektionen: Javier har gått ut med information hur han tänkt att genomföra

golfträningarna med tanke på COV-L9. Diskuterade hur att få juniorerna att

anmäla sig till träningen med tanke på hur osäkert läget är vad gäller att bedriva

verksamheter. Två förslag: Garantera att träningsavgifterna betalas tillbaka om

klubben blir tvungen att ställa in träningarna alternativt att om träningarna ställs

in så skjuter vi träningstillfällena framåt i tiden, så de genomförs vid ett senare

tillfälle. Beslöt att informera Javier att klubbens inställning är att skjuta på

träningarna om det blir statligt krav på denna, men att om situationen utvecklas

så att all golfträning blir inställd för hela året, betalas avgifterna tillbaka,så

Baranterar klubben att betala ut mellanskillnaden till Javier för det som betalas

tillbaka. Peter pratar med Javier, och lyssnar först vad han har för egna tankar

kring detta.

Herrsektionen: Serielagen är anmälda, och blev två lag H22(H3O



Damsektionen: Två representanter på i Gävle. Uppstartskvällen blev inställd,

information om vad som skulle behandlats på mötet, finns uppsatt i damernas

omklädningsrum. Damerna är också anmälda till Seriespelet.

Seniorsektionen: Ställde in sitt uppstartsmöte, men informationen som skulle ha

förmedlats skickades ut via mail. 10lag är anmälda till Seriespelet, men saknas

några lagkaptener.

6. övrigt

- Bolaget arbetar med olika alternativ för att få olika PRO:s till klubben, och det står

medlemmarna fritt att välja vilken PRO man vill anlita, så är det OK att ta hit olika

tränare.

- Beslöt att lägga den tänkta tryckningen av informationsblad på is tillsvidare, och

awakta tills vi vet hur säsongen kommer att utvecklas.

Nästa styrelsemöte 28 april klockan 18:30

Vid protokollet

Peter Östregård Niklas Lundin, ordförande


