Protokoll från styrelsemöte i Arlandastad Golfklubb
Lokal :

Klubbhuset

Tid :

22 april 2014

Närvarande :

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

•

Ordföranden hälsade välkommen till mötet.

•

Dagordningen för möte fastställdes.

•

Protokollet från föregående konstituerande möte har redan justerats.

•

Johan informerade om det ekonomiska läget. Utgifterna följer uppgjorda planer.
Intäktssidan är som alltid vid den här tiden på året omöjlig att slutgiltigt överblicka. Vi
vet ännu inte hur det slutliga medlemsantalet kommer att bli, framförallt gäller det hur
många det slutliga antalet medlemmar på nya banan kommer att bli. Efter
styrelsemötet attesterade berörda styrelsemedlemmar räkningar som kommit in sedan
föregående styrelsemöte.

•

Vår organisation idag är att verksamheten är indelad i två verksamhetsprogram och två
stabsfunktioner. De två programmen, Medlemsprogrammet och Junior- och
elitprogrammet inkluderar vart och ett flertal ansvarsområden tävling-, senior-, herrdamkommitté o.s.v. De två stabsfunktionerna är handicapkommittén respektive
miljökommittén båda verksamheter som sträcker sig över programmen och berör hela
verksamheten. När det gäller miljökommittén ligger tyngdpunkten inom bolagets
verksamhet. När det i styrelsen kommer upp beslutsfrågor som berör någon av
kommittéerna adjungerar vi kommittéordförande till styrelsesammanträdet.
Exempelvis vid dagens styrelsemöte deltar Tommy Hellström.

•

Styrelsen uppdrog åt Ove att i bild återspegla vår organisation så att vi kan använda
den bilden i kommande medlemstidning och i annan skriftlig kommunikation.

•

Intresset för våra medlemstävlingar har alltid varit stort. Tommy Hellström redogjorde
för tävlingskommitténs planer på att göra det lite extra festligt vid tre tävlingar
nämligen Full Members Cup den 14 juni, Kräftgolfen den 23 augusti samt årets
avslutningstävling den 27 september. Styrelsen beslöt att avsätta de resurser som krävs
för detta. I den fortsatta planeringen av upplägget runt dessa tre tävlingar deltar
förutom Tommy som huvudansvarig Per, Rolf och Ove.

•

Peter redogjorde för det aktuella läget inom junior- och elitprogrammet. Programmet
rullar på inom ramen för av styrelsen tidigare beslutade budgetramar. Säsongen
startade med en Kick off för 16 juniorledarna. Inomhusträningen avslutades i början
av april. Fysträning har genomförts en gång i vecka tillsammans med Rosersbergs
handbollstjejer. Utomhusträningen för alla juniorer med officiellt handicap startade

den 22 april. Uppstart för alla juniorer som inte har officiellt handicap 26 april.
Översyn av juniorernas egen hemsida pågår. Klubbutbyte med Hofors GKs juniorer
planeras i samband med Skandia Tour hos oss den 10 maj.
•

Rolf redogjorde för det aktuella läget inom medlemsprogrammet. Anmälningsläget till
de fria träningar den 7-8 maj som vi erbjuder våra spelrättsinnehavare diskuterades.
Som vanligt svårt att nå fram med informationen om erbjudandet. Planeras att sätta
upp en ny informationstavla i närheten av restaurangen/första tee. Den 21 maj
kommer årets första kunskapskväll med ViaSat-kommentatorn och före detta
golfproffset Magnus Suneson att äga rum. Nästa kunskapskväll planeras att äga rum i
slutet av augusti eller början av september med Carin Koch. Programmet söker för
övrigt drivande kvinnor i åldern 22-49 år som kan medverka i damverksamheten.

•

Styrelsen uttryckte sin stora uppskattning för den nya medlemstidning som Ove
Jungbeck med en dryg månads varsel lyckades producera och få klar från trycket till
vårt årsmöte den 31 mars. Ove kommer i fortsättningen i styrelsen vara ansvarig för
tidningen och att vi skapar ett så effektivt informationsflöde till våra medlemmar som
möjligt. Frågan om huruvida, den för bolaget och klubben gemensamma hemsidan,
borde förändras diskuterades.

•

På förslag från Ove beslöt styrelsen att tillsätta en grupp bestående av Ove själv samt
Per och Jan-Peder för att se över hur vi på samma sätt som i de flesta idrottsföreningar
kan uppmärksamma framstående insatser i klubben typ årets golfare årets ledare osv.
Ove svarar för att ett beslutsunderlag tas fram.

•

Styrelsen beslöt också på förslag från Ove att klubben organiserar ett system med
golfvärdar under lördagarna i första han under maj och juni men eventuellt också
augusti. Syftet är att skapa en proffsig och välkomnande atmosfär både för
medlemmar och för greenfeegäster. Vi vill också bidra till att spelet flyter på bra och
att det blir minskade väntetider ute på banan. Vi har god erfarenhet från tidigare år vi
kört med detta koncept. Det finns sedan tidigare en instruktion upprättad som kan
används av värdarna så att vi får ett enhetligt uppträdande och uppnår det vi vill. Per
konstaterade att man från bolagets sida är beredd att ordna någon form av belöning
vid slutet av säsongen för de personer som medverkat som värdar. Klubben bjuder
värdarna på lunch den dag man medverkar. Ove håller i aktiviteten.

•

Jan-Peder informerade om de frågor som är aktuella med anledning av det
förestående förbundsmötet inom Golfförbundet. Jan-Peder och Johan deltar i
ordförandekonferensen inom Upplands Golfförbund där vi gemensamt med övriga
klubbar beslutar hur vi skall ställ oss till de olika frågor som kommer upp på
förbundsmötet. Jan-Peder har av Upplandsklubbarna utsetts till delegat vid
förbundsmötet tillsammans med ordföranden i UGF och ytterligare två
klubbordförande från Uppland.

•

Till sist beslöt styrelsen att ägna nästa möte helt och hållet åt övergripande strategiska
frågor. Det passar bra att ta detta nu, verksamheten rullar nu på bra inom programmen

och det krävs få beslut som inte kan hanteras direkt inom programmen och
kommittéerna. Vi har ju i förhållande till många andra klubbar utvecklats väl och klarat
oss oerhört bra under krisåren. Men nu vill vi fundera på hur ett offensivt nästa större
steg kan se ut.
•

Nästa sammanträde äger rum den 11 juni 18.00 i klubbhuset

Protokollet justeras
Jan-Peder Norstedt ordförande

Johan Söderberg, vice ordförande o kassör

Peter Östregård Junior- o Elitprogrammet

Ove Jungbeck Medlemsinformation

Rolf Ek Medlemsprogrammet

