Protokoll från styrelsemöte i Arlandasrad Golfklubb

Lokal :

Klubbhuset

Tid :

21 oktober 2014

Närvarande :

Jan-Peder Norstedt, Johan Söderberg, Rolf Ek
Peter Östregård, Ove Jungbeck, Per Karlsson



Ordföranden hälsade välkommen till mötet.



Dagordningen för möte fastställdes.



Protokoll från föregående styrelsemöten justerades.



Styrelsen beslöt att tävlingsverksamheten nästa år kommer att ledas av styrelsen själv.
Till att börja med kommer styrelsen att i samråd med bolaget fastställa ett
tävlingsprogram. Styrande för hur många tävlingar som klubben kan ha finns fastlagd i
nyttjanderättsavtalet mellan klubben och bolaget. När tävlingsprogrammet är fastlagt
kommer styrelsen sen att utse de personer som i sin helhet skall ansvara för respektive
tävling. Detta kommer bland annat att kräva att vi vidgar kretsen av personer som kan
hantera tävlingar i GIT-systemet. Vi kommer att återkomma till detta inför nästa
säsong.



Huvuddelen av sammanträdet ägnades åt klubbens ekonomi. Johan redogjorde för det
ekonomiska utfallet hittills under 2014, vilket följer planeringen som gjordes innan
året. Vidare hölls en längre dragning och diskussion om nästa års budgetutrymme, och
dess fördelning mellan klubbens olika aktiviteter. En preliminär budgetram för de olika
sektionerna beslutades, och varje sektion fick i uppgift att inför nästa sammanträde
mer i detalj redogöra för hur man planerar att disponera tillgängligt utrymme. Slutligt
budgetförslag inför 2015 kommer att fastställas vid nästa styrelsemöte, för att
framläggas för medlemmarnas godkännande vid 2015 års stämma.



Beslutades att producera ett nytt Arlandastad Golfmagasin 2015, färdigställt den 31
mars 2015 i samband med klubbens årsmöte. Uppdrogs åt Ove att ansvara för
framtagandet. Vidare beslöts att Bolaget och Klubben delar på kostnaden för att
producera den nya tidningen. Bolaget står för tryck och distributionskostnad.
Eventuella annonsintäkter tillfaller Bolaget.



JP och Johan representerar klubben vi UGFs höstårsmöte som äger rum den 24
oktober. Det regelbundet återkommande Golftinget i Uppland äger rum lördagen den
8 november. Kallelsen har av UGF skickats till alla i styrelsen och övriga som i GITsystemet är registrerade som ansvariga för olika verksamhetsområden exempelvis

senioransvaring, junioransvarig osv. Det är angeläget att vi är representerade i de olika
parallella sessioner som äger rum. Genom att delta kan vi påverka.


Nästkommande styrelsemöte äger rum den 10 december i klubbhuset 18.00.

Protokollet justeras

Jan-Peder Norstedt ordförande

Johan Söderberg, vice ordförande o kassör

Peter Östregård Junior- o Elitprogrammet

Ove Jungbeck Medlemsinformation

Rolf Ek Medlemsprogrammet

