Protokoll
Styrelsemöte 2015-11-19
Plats: Shopen
Närvarande: Stefan Leskinen, Alf Lindblad och Inga Harryson.
Thomas Arping (delvis)
Adjungerad: Annika Lundin.
§ 82.

Mötets öppnande
Stefan hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 83.

Val av justerare
Alf Lindblad valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 84.

Dagordning och anmälan om övriga frågor
Dagordningen godkändes. Information från ÖLGF:s höstmöte samt information
från Migrationsverket under Övriga frågor.

§ 85.

Rapport från Kansliet (Medlemsläge, Bokningsläge, Sponsorläge)
Medlemsläge: Några medlemmar har anmält utträde ur klubben till nästa år.
Bokningsläget: Tre lägenheter är uthyrda långsiktigt.
Sponsorläget: Kontakterna med sponsorer har påbörjats och en del är redan klart.
Kommunen har kontaktat klubben angående reklamplats vid infarten till Bilprovningen. Bygglov sökes för en miniatyrstuga med reklam för vår stugby.

§ 86.

Inför höstmötet
Klart att Magnus Sunesson kommer till banan på dagen och fortsätter med
arbetet/idéerna att förbättra banan. Håller sedan ett föredrag kl 18:30 före
Höstmötet.
Medlemsformerna diskuterades. Styrelsen beslutade att ta bort ”Anhörigmedlemskap” (7 personer). Övriga medlemskap kvar med oförändrade avgifter.

§ 87.

Banoptimeringsplan 2015-2020
Arbete med utbyggnad av tees inför införande av Hexametersystem,
kostnadsanalyser för investeringar. Magnus Sunesson konsulteras för utformning av
området runt Shopen (drivingrange, korthålsbana samt träningsområdet)

§ 88.

Åtgärdslistan
Finns inget just nu.

§ 89.

Övriga frågor
Alf Lindblad informerade från ÖLGFs höstårsmöte. Överenskommelserna mellan
länets klubbar behöver klargöras. En heldag för regelutbildning kommer att hållas i
februari. Det framkom att medlemsantalet ökar i Sverige, men minskar i Örebroregionen. Nytt system för utbetalning av prischeckar vid tävlingar kommer att
skötas genom SGF.
Migrationsverket är kontaktat och återkommer med besked till klubben inom tre
månader.

§ 90.

Mötets avslutande
Stefan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Han betonade också
att det var hans sista styrelsemöte som ordförande och Annikas som klubbchef.
Kommande möten:
Höstmöte måndagen den 30 november klockan 18.30 på Stadshotellet
Bowling och julbord för klubbens styrelse och personal fredagen den 4 december
kl 18:00
Styrelsemöte med allmän avstämning torsdagen den 21 januari 2016 kl 17.00

.
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