Protokoll styrelsemöte Arlandastads golfklubb 2012-03-05
Plats: Arlandastad Golf 18.30–21.30
Närvarande: Per Karlsson, Anita Lindgren, Johan Söderberg, Jan-Peder Norstedt och Anna Tibell
Förhindrad: Ingvar Svenningsson



Föregående protokoll justerades.



Jan-Peder och Anita pressenterade idéer gällande det nya Medlemsprogrammet.
Diskussioner kring hur vi kan öka medlemsnyttan för fullvärdiga medlemmar genomfördes.
Det beslutades att det i början av säsongen ska skickas ut ett brev till alla fullvärdiga
medlemmar för att berätta om förmånerna. Anita är ansvarig för att kalla till möte för
samtliga ansvariga inom medlemsprogrammet. Syftet med mötet är att fortsätta det
påbörjade arbetet gällande att öka medlemsnyttan för alla grupper av medlemmar i klubben
samt att skissa på idéer hur organisationen ska byggas.



En ekonomisk rapport lämnades muntligen av Johan. Tidigt på säsongen med begränsat
antal händelser. Endast intäkter från idrottslyftet samt LOK-stöd, vilket gör att vi fortsatt
följer budget.
Johan måste skicka in ytterligare papper för att Peter Östregård ska få tillgång till Arlandastad
GKs konto. Tillsvidare skickar Johan utskrivna rapporter till Peter.



Anna presenterade kort status för Junior- och Elitprogrammet. Både fys- och golfträning
löper på bra. Artikel i SBMT kommer i veckans nummer.



Det beslutades att vi bygger en separat hemsida för medlemsprogrammet, medan junioroch elitprogrammet ligger kvar på arlgk.se. På arlandastadgolf.se kommer man att länkas
vidare till de olika sidorna. Per är ansvarig för att detta genomförs.



Övrigt
o SGF har backat på det föreslagna finansieringsförslaget.
o Jan-Peder tar kontakt med Bo-Gunnar Fransson och ber honom att titta igenom
stadgarna.
o Representation vid UGF möte den 21 mars består av Johan Söderberg och eventuellt
Per Karlsson.
o I en marknadsundersökning gjord av företaget ISI Wissing om stockholmsgolfarens
favoritbanor fick vi på Arlandastad ta emot tre priser. 1:a pris i kategorierna ”Banan
med högst upplevd kvalitet” samt ”Mest positiv uppfattning om personalen”. 3:e pris
fick vi i kategorin ”mest omtyckta golfbanan i Stockholmsområdet.
o I Arlandastad Golf Magasin har vi en idé att man i nästa nummer skulle göra en tydlig
presentation av vad vi har att erbjuda på Arlandastad GK. Det ska ge en tydlig bild av
vår verksamhet inom båda programmen. De blir i så fall ett säljande dokument som

vi även kan använda marknadsföringssyfte till icke medlemmar. Men även ett bra
dokument att beskriva för våra egna medlemmar hur mycket bra som erbjudas på
Arlandastad GK.
o Nästa möte är den 3:e april klockan 18.30.

Justeras: -------------------------------------------------Per Karlsson, ordförande

-------------------------------------------------Anna Tibell. Vik. sekreterare

