
  

 

Protokoll fört vid styrelsemöte  

måndag 21 september och måndag 27 september 2021 

 

Plats: klubbrummet på la Marquesa 

 

Närvarande: Holger Dieckhoff, Inger Hertzell Dieckhoff,  

Ingrid Elofsson Svensson (adjungerad), Ingrid Ek, Eva Petersson, 

Anders Sjölund, Jan Qvillby (endast 27/11) 

 

21 september 

 

Öppnande  

Anders öppnande mötet. 

 

Klubbmästeriet 

Beslutades att adjungera Ingrid Elofsson Svensson till ny ansvarig fram till nästa 

årsmöte. 

 

30-årsjubiléet  

Diskuterades datum för jubileet. 6/11 är avbokat. Förslag på nytt datum 27/11. 

Frågan bordlades till nästa måndag då vi har mer information angående 

restriktioner. 

 

Sommargolfen på la Marquesa 

14 personer i snitt har deltagit varje vecka. 

Lennart Leiris och Anna Hedlund har på ett föredömligt sätt ansvarat för 

sommargolfen i år. Beslutades att premiera dem nästa måndag. 

 

Sponsoransvarig rapporterar 

Frågan bordlades till nästa måndag. 

 



Medlemsläget 

Inger informerade och lyfte frågan om maxantal och vilande medlemmar. 

Vi har en kö på 32 st. Samtliga var eniga om att man måste ha spelat som gäst 

för att få bli medlem. 

Beslutades att höja taket för antal medlemmar till 250 st samt att vi återupptar 

den tryckta medlemsmatrikeln.  

Inger lyssnar med Tryck & Media. 

 

Tävlingssäsongen 

Holger informerade.  

Kanonstart kl 9:00 hela säsongen. Tävlingsprogrammet klart för hösten.        

Fr o m nästa måndag sponsrade tävlingar. 

Mästarmöte: prolog 18/10; final 24/10. 

Holger kollar upp hur vi gör med greenfee. 

Ingrid E-S ansvarar för mat o dryck. 

Diskuterades medlemskap på vår fb-sida. För att få tillgång måste man ha spelat. 

I övrigt hänvisar vi till hemsidan för info. 

 

Läget på klubben i allmänhet  

Anders informerade. 

 

Klubbens ekonomi 

Bordlades till nästa måndag. 

 

Måndagsluncherna 

Meny välj i samband med anmälan. Anmälan senast torsdagar kl 18. 

 

Övrigt 

Vi förutsätter att samtliga som spelar med oss är fullt vaccinerade.  

Info läggs in på hemsidan och fb. 

Skagerack cup är för tillfället inte aktuellt från vår sida. 

Årsmöte 22/11 då vi behandlar budgeten. 

 

 

 



 

 

27 september 

 

30-årsjubiléet  

Beslutades att ytterligare bordlägga frågan till nästa måndag och då hålla ett 

kort möte. 

Vi planerar för att kunna ha festen 27/11. Anders kollar med la Laguna. 

 

Sponsoransvarig rapporterar 

Jan informerade om läget.  

Vi har behållit samtliga sponsorer samt fått fyra nya. 

 

Klubbens ekonomi 

Eva informerade om läget. Vi har en bra och stabil ekonomi. 

Beslutades att medlemsavgiften för 2022 ska vara 20 e. 

Verksamhetsplan enligt tidigare med tillägg av tryckt medlemsmatrikel. 

 

Medlemsmatrikel 

Beslutades att återuppta den tryckta matrikeln.  

Inger lyssnar med Tryck & Media. 

 

Nästa möte 

18 oktober efter golf och lunch för att behandla budget. 

 

 

 

Vid protokollet:      Justeras: 

 

 

Ingrid Ek       Anders Sjölund 

Sekreterare       Ordförande 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


