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[UÄRVRRRTUDE: Niklas Lundin, Per Karlsson,

Michael Edin, Peter Östregård, Elisabet Hedin

Söderström, Anita Lindgren

L.

Valav sekreterare
-Peter

2. Föregående protokoll:

3.

Inga kommentarer, så detta lades

till handlingarna.

Redovisning resultat av enkätundersökning Players 1 från SGF
Medlemsnöjdheten har minskat nagot sedan senaste mätning

-

Medlemmmarnas kåiruredom om klubbens strategi och mål har minskat betydligt.

-

Klubbliv i princip detsamma som tidigare, och finns några punkter som hade låga
värden, och som vi bör titta niirmare på

4.

5.

Vi tar upp detta som

en punkt på planeringskonferensen under hösten

Avgifter 2020

-

Säsongsmedlemskapet höjs från 6 500 till 7 500 kr

-

Äkta makar höjs till 13 O0O

-

Senioravgiften för fullvärdiga medlemmar höjs till 7 000

Nyttjanderättsavtal

-

Nyttjanderättsavtalet löper ut2O2l, och styrelsen har påbörjat diskussioner
angående omförhandling av detta.

6.

Kommande aktiviteter

a. Juniorkommiteen
- Träningarna drar igång nästkommande vecka, och finns

b.

ett läger planerat

Senior

-

Torsdagsgolfen fortsätter som vanligt

-

Seriespelet går bra senaste omgången den 6 /8

-

Avslutning på seniorsäsongen sker den 10 september på Roslagens GK, och
tanken är att bjuda in lagledarna för de olika serielagen.

c.

Dam

-

Tisdagsgolfen flyter på

-

Seriespelet pågår

-

Beslutat att behålla datumet för Rosa Pantern, städkväll kommer att genomföras
den 5 september

d. Tävling

-

Kräftgolfen den L7 augusti har dåligt med anmälningar (23 st per idag). Vi får göra
om konceptet till nästa är.Tar detta i planeringen inför nästkommande säsong.

-

KM den 24 augusti och i dagsläget är det knappt 50 anmälda.

e.

Elit o Herr

-

Elitlaget spelade på Sollentuna, men ramlade ur division L.

-

Herrsektionen planerar att ha ett matchspel mot Sigtuna i höst

7.

Planering inför Styrelsekonferens

-

Vi påbörjar planeringen infor höstens styrelsekonferens som planeras att avhållas
i november, och preliminärt samma ställe som föregående år

8. övrigt

-

Styrelsefotograferingpå nästa styrelsemöte
Javier kommer att gå ned i arbetstid, och tanken är att öppna upp anläggningen

för andra tränare att bedriva träning hos oss, men ingen kommer att få ensamrätt
på träningen, utan medlemmar kan boka in i princip vilken tränare de vill.

Kortfattad genomgång av resultatet och visar ett underskott, men klubben har
ännu inte erhållit medlemsintäkterna för 2ALg, och resultatet är i enlighet med
budget.

Nästa styrelsemöte 23 september klockan 18:30

Vid protokollet
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