Sida 1 av 3
Styrelsemöte nr 7 Arlandastad GK 2017-10-10 och 2017-10-26
Närvarande 2017-10-10
Ove Jungbeck

Närvarande 2017-1026
Ove Jungbeck

Claes Franzén
Javier Nigård
Stefan Röing
Eva Thorén

Hans Andersson
Claes Franzén
Javier Nigård
Eva Thorén
Stefan Ståhl

Frånvarande
Hans Andersson
Stefan Ståhl

Inbiuden
Tomas Persson
Frånvarande
Stefan Röing

5 1 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2 Till sekreterare valdes Eva Thorén
Till justeringsman valdes Claes Franzén tillsammans med Ove Jungbeck
Utsänd dagordning godkändes.
S 3 Styrelseprotokoll nr 6, 24 augusti är godkänt, justerat och inlagt på hemsidan.
5 4 Ekonomi.
Claes Franzén redogjorde för det ekonomiska läget efter ca 9 månader. Samtliga
styrelsemedlemmar har fått redovisningen i förväg. Både intäkter och kostnader är ca
25 % lägre än 2016, bl. a. beroende på färre medlemmar. Efter att ytterligare
förväntade intäkter och kostnader är bokförda förväntas årets minusresultat ligga i fas
med budget samtidigt som minusresultatet motsvarar kostnaden för tröjor till
medlemmar, en satsning som medvetet gjorts under året. Sammantaget är ekonomin
i balans.
5 5 Arlandastad Golfklubb
Beslutades att ajournera mötet och paragrafen GOLFKLUBBENS FRAMTID då samtliga
ledamöter inte kunde delta på grund av Force Majeure händelse.
Det var mötets bestämda uppfattning att samtliga ledamöter skall delta när
Golfklubbens framtid och inriktning skall beslutas.
2017-10-26 Ajournerat möte beslutade enhälligt att ställa sig bakom ett framarbetat
förslag på omstart/nystart av Golfklubbens framtida inriktning i positiv anda och i linje
med vad som uttrycks i Nyttjanderättsavtalet mellan Bolaget och Golfklubben.

Sida 2 av 3
Ove Jungbeck och Hans Andersson träffar VD För Bolaget för att utröna hur han ser på
en omstart/nystart ur Bolagets synvinkel och vad det skulle innebära.
5 6 SGF

Players Ist
Stefan Röing redogjorde för den resultatsammanfattning som han och Eva gjort för
Enkäterna maj och juli 2017. Resultatet kommer att kompletteras med enkät
september 2017 snarast. Därefter görs en åtgärdsplan.
Stefan utfärdar ett skriftligt tack för medlemmarnas engagemang att utsändas till
samtliga medlemmar.

S 7 Årsmöte
Beslutades att årsmöte 2018 genomförs tisdagen den 13 februari 2018.
Arbetsuppgifter inför mötet fördelas vid nästa styrelsemöte.
5 8 Övriga frågor

•
•
•

Avslutning seriespel. Over rapporterade från avslutning för seriespelare på Ullna
GK. 50 spelare deltog. Det var en lyckad dag i positiv anda.
Avtackning Peter Östregård. Beslutades att tacka Peter för hans arbete i styrelsen
tom årsmötet 2017 samt i juniorverksamheten genom en speciell avtackning.

övrigt
Beslutades att klubben inte medverkar i Golfens dag 2018
Ordförandekonferens UGF 12 oktober, Ove och Hans deltar
Golfting 11 november. Ove gör en förfrågan via mail om vem som kan
representera klubben.
Nyhetsbrev. Bordläggs till nästa styrelsemöte eftersom Hans inte är
närvarande idag.

S 9 Nästa styrelsemöte fastställdes vid ajournerat möte till 2 december 2017 13.00.
510 Ordförande förklarade mötet avslutat
TILLÄGG VID AJOURNERAT MÖTE 2017-10-26
Players Ist. Eva Thorén sammanfattade resultatet av enkäterna 1-3, maj, juli
och september 2017 i jämförelse med 2016. Till nästa möte fick Eva Thorén
och Stefan Röing i uppdrag att göra en sammanfattning att lägga ut på
hemsidan samt en skrivelse som informerar medlemmarna om resultatet.
Svarsfrekvensen på enkäterna är fantastiskt bra! Cirka 400 medlemmar har
svarat och vi har fått 180 separata kommentarer både positiva och negativa.
Golfklubben har nu underlag för att vidta åtgärder med sådant på
anläggningen som kan bli ännu bättre.

UGFs Höstmöte 12 oktober. Ove Jungbeck och Hans Andersson informerade
kort från mötet.
Golfting 11 november. Ytterligare anmälningar till Golftinget välkomnas.

