Protokoll från styrelsemöte Arlandastads golfklubb 2013-08-24

Lokal :

Kubbhuset.

Tid :

24augusti 2013

Närvarande :

Jan-Peder Norstedt, Victor Olsson, Johan Söderberg och Per
Karlsson

Frånvarande:

Rolf Ek

•

Ordföranden hälsade välkommen till mötet.

•

Dagordningen för dagens möte fastställdes.

•

Protokollet från föregående möte justerades.

•

Föreningens kassör informerade om det ekonomiska läget. Inget har förändrats i
förhållande till rapporten vid senaste mötet. Vi ligger väl i inom budget.

•

Inbjudan till nästa medlemskväll med Helen Alfredsson har gått ut. Helen Alfredsson
deltog faktiskt i den officiella invigningstävlingen 1993 på Arlandastad Golf. Hennes
signatur finns idag på första hålet. Styrelsen ser fram mot en intressant berättelse från
en spännande proffskarriär och att många medlemmar deltar den 18 september.

•

Styrelsen har tagit fram ett komplett förslag till spelrättsemission. Grundtanken i
förslaget är ett alla fullvärdiga medlemar (spelrättsinnehavare) skulle erbjudas möjlighet
att medverka i rekryteringen av nya fullvärdiga medlemmar och som motprestation
kunna få en avsevärd rabatt på sin egen medlemsavgift. En förutsättning för att det ska
bli volym på en sådan rekrytering är att ett realistiskt marknadspris på spelrätterna
fasställts.

•

En avgörande förutsättning för att emissionen skall kunna genomföras är ett
tillstyrkande även från bolagets styrelse. Styrelsens beslut tillsvidare är att avvakta
utvecklingen och skaffa mer kunskap om vad kretsen av fullvärdiga medlemar tycker
om förslaget. Under förutsättning att rektionen bland fullvärdiga medlemmar är
positiv och bolagets styrelse tillstyrker är styrelsen beredd att slutgiltigt fastställa
förslaget. Detta kan dock tidigast ske under nästa säsongs.

•

Styrelsen fastställde en tidsplan och vem som gör vad fram till årsmötet nästa vår. Vi
planerar att årsmötet hålls måndagen den 31 mars nästa år. Johan håller i framtagning
av verksamhetsberättelse och årsredovisning. I liket med senaste åren presenteras detta

i ett och samma dokument. Rolf och Victor svarar för det som skall stå i
verksamhetsberättelsen från respektive programområden. JP och Johan svarar för
förord och sammanfatande texter. JP håller i framtagningen av verksamhetsplanen för
2014. Rolf och Victor svarar för verksamhetsplanerna för respektive programområde.
JP och Johan svarar för klubbgemensamma texter.
•

Planeringsarbetet inom medlemsprogrammet har inletts. Motsvarande planering
kommer senare att genomföras i junior- och elitprogrammet. Styrelsen kommer att ha
ett planeringsseminarium kvällen den 18 och hela dagen den 19 oktober.

•

Beslut fattades om att undersöka möjligheterna att genomföre en medlemsresa under
vecka 13 nästa år, det vill säga från den 22 till 29 mars. Temat för resan skulle vara
organiserad träning och förberedelser inför nästa golfsäsongs. Johan håller i detta.
Slutgiltigt beslut fattas när ett konkret förslag som kan presenteras i medlemskretsen
föreligger.

•

Slutligt beslut fattades om en belöningsrea till Lanna Golfresort i Örebro för
medlemmar som under säsongen gjort större arbetsinsatser i verksamheten. Resan sker
med buss över en dag. Vilken dag det bli fasställs inom kort efter kontakter som Per
kommer att ha med Lanna.

•

Nästa styrelsemöte äger rum den 18 och 19 oktober.

Jan-Peder Norstedt, ordförande

Victor Olsson, ansvarig för Junior- o Elitprogrammet

Johan Söderberg, kassör

