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Styrelsemöte 2022-03-17 
 

Plats Ängsvägen i Tumba 
Närvarande Matts Spångberg Ordförande 
 Bennie Nilsson  
 Elenor Magnebrant  
 Lisen Nyman  
 Stellan Pihlemark  

 
 
Bokslut och förvaltningsberättelse  
Beslutades att fastställa bokslut och förvaltningsberättelse för 2021. 
 
 
Verksamhetsplan  
Beslutades fastställa förslag till verksamhetsplan för 2022. 
 
 
Budget  
Beslutades att fastställa förslag till budget för 2022. 
 
 
Tävlingsverksamheten  
Beslutades att fastställa tävlingsprogrammet för 2022. 
 
 
Lokala regler  
Beslutades att fastställa lokala regler för 2022. 
 
 
Juniorverksamheten 
Beslutades att: 

• träningsavgift för 2022 är 1000 kr för 12 år och yngre, 1500 kr för 13-21 år, 2000 kr för dem i 
tävlingsgruppen, som tränar två dagar/veckan,  

• Elenor ansvarar för att den betalas av deltagarna. 
 
 
Årsmötet  
Beslutades att; 

• att genomföra årsmötet 2022 onsdagen 04-20 kl 19.00 i klubbhuset 

• Kallelse och preliminär föredragningslista finns på hemsidan senast 03-30 genom Stellan, 

• informera om aktuella frågor, 

• inbjuda representant för GolfStar Viksberg att informera, 

• ha förtäring från restaurangen; beställning genom Stellan. 
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Mötesplan  
Fastställdes mötesplan för 2022; 

• 04-20 (konstituerande möte), 

• 06-16, 

• 06-27--29; 3-dagars seminarium. 

• Aug/sep, 

• 12-xx (v 49/50). 
 
 
Klubbtröja 
Beslutades, under förutsättning att GolfStar kan leverera, att  

• till deltagare i juniorverksamheten subventionera pikétröjor och huvudbonad; deltagarna 
betalar 100 kr/per enhet, 

• till deltagare i serielagen subventionera pikétröjor; deltagarna betalar 250 kr, 

• till styrelsen subventionera klubbtröja eller liknade samt 

• uppmana medlemmarna att beställa kläder med klubbens logo via anläggningens shop. 
 
 
Städdag  
Beslutades att genomföra städdag lördagen 04-02 kl 1000-1300 och med koncentration på följande 3 
uppgifter: 

• rensa diket till höger sista 50 m på hål 6,  

• rensa diket till vänster om Drottning Kristinas väg de första 100 m på hål 14 och 

• rensa diket till höger om Drottning Kristinas väg på hål 16 samt slänten till höger om diket. 
Städdagen avslutande med en gemensam fika med tilltugg i restaurangen; beställs av Stellan. 
 
 
Övriga frågor 

• SGF introduktionskort 
Beslutades att Bennie tilldelas styrelsens kort 

• Nyhetsbrev mars 
Beslutades informera om ny hemsida, årsmötet, städdagar, säsongsstarten …... 

• Nyhetsbrev april 
Beslutades informera om damernas upptakt, externa seriespelet, damgolfen, onsdagsgolfen, 
JEA-golfen, nya lokala regler, tävlingsprogrammet, juniorverksamheten, …. 

 
 


