Styrelsemöte 2021-04-28
Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och
Loftahammars Golf AB den 28 april 2021 kl 19.00-20.15
Plats:
Närvarande:

Digitalt
Svante Gustafson, ordförande
Pälle Strångert
Ossian Nilsson
Ann-Katrin Vaknin
Tommy Johansson
Marie Samuelsson
Sara Stenbeck, sekreterare/tf klubbchef

§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46

Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson.
Förslag till dagordning presenterades och godkändes.
Till sekreterare valdes Sara Stenbeck.
Till justeringsperson valdes Tommy Johansson
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes

§ 47

Sommaren är bemannad. Våra sommarjobbare Isak, Adam, Elias och
André kommer tillbaka vilket vi är mycket tacksamma för. Vi kommer
även ha sommarpraktikant. Pierre kommer inte att arbeta hos oss i
sommar.

§48

Årsstämma/årsmöte 2020-05-09 kommer att hållas digitalt pga Covid-19.
Deltagare ska som vanligt anmäla sitt deltagande. Handlingar dvs
årsredovisning, inkommen motion och valberedningens förslag inför
årsmöte och årstämma kommer att finnas på hemsidan from 1/5.

§49

Motion har inkommit angående att ta bort städavgiften för medlemmar
över 75 år, motionen finns inklippt längst ned i protokollet. Städavgiften
påverkar klubbens ekonomi. Städdagen är en social aktivitet där sysslorna
anpassas efter individerna och alla som vill kan deltaga under sina
förutsättningar. Styrelsens förslag till beslut till årsmötet är att avslå
motionen.

§50

Pälle Strångert och Ann-Katrin Vaknin avgår i år från styrelsen på egen
begäran. Vi är tacksamma för alla år de aktivt deltagit i styrelsearbetet.
Svante informerade om valberedningens förslag till årsmöte och årsstämma.

§51

Projektet 50/50 fortsätter. Marie bokar in nästa möte i juni.
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§52

Rapport från kommittéer
a. Sponsorkommittén har jobbat bra och håller på med de sista
sponsorerna. Arbetet blir färdigt under maj.
b. Damkommittén, planerar för spel tillsammans. Ingen
tävlingsverksamhet tills vidare.
c. Herrkommittén, preliminärt program finns. De spelar spontangolf
tills vidare.
d. Bankommittén träffas v 19.
e. Ungdomskommitté, planerar för en aktivitet för ungdomarna.
f. Tävlingskommittén, inga tävlingar får bokas pga Covid-19.

§53

Redovisning tidigare beslut och diskussionspunkter:
a. Johan har kontakt med ett bolag som jobbar med laddare för elbilar.
Han återkommer med besked om hur arbetet fortlöper till Svante.
b. Elen räcker inte till fler uttag till husbilarna.
c. Arbetet med nätet framför altanen försenas eftersom
markbetingelserna kräver en annan metod för förankring.
d. Altanen framför klubbhuset är klar. Stort tack till resursgruppen!
e. Fiberanslutning kommer påbörjas under maj. Kostnad enligt
tidigare beställning ca 30 000kr.
f. Arbetet med klubbområde fortskrider. Nät på rangen är färdigt.
Minigolfbanan är renoverad.

§54

Svante redogjorde för rättegången där Mediaeffekt AB stämt
Loftahammars golf AB. Dom väntas 29/4 2021.

§55

Ventilationen är kontrollerad och bedömd undermålig. Vi måste åtgärda
detta för att få godkänt vid ventilationskontroll. Detta innebär att vi ska
utöka antal friskluftsintag. Ossian beställer detta.

§41

Nästa möte: 2021-05-09 efter årsmöte/årsstämma i form av ett
konstituerande möte.

Svante Gustafson
Ordförande

Tommy Johansson
Justeringsperson

Sara Stenbeck
Sekreterare
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