KINDS GK VETERANERNA
Styrelsemöte 2021-09-30
Golfrestaurangen Kinds GK klockan 9.30
Närvarande: Staffan Kulneff ordförande, Lars Gunnar Rubne sekreterare och
Bernt Landh, ledamot

Saknas: kassören Åke Gustavsson, sjuk.

§1

Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Veterantävlingarna.

Årets veterantävlingar kom igång väldigt sent när äntligen svenska
Golfförbundet släppte lite på restriktionerna. Vi har utfört tävlingarna med att
alla spelare själva hämtar sina scorekort, fyller i dem, kontrollerar med sin
markör och stoppar korten i en speciell brevlåda och personalen i receptionen
för in resultaten i GIT. Betalningen har skett med swish eller betalning i
receptionen. Allt verkar ha fungerat klanderfritt och om inget annat händer eller
kommer fram fortsätter vi med detta system kommande år.

§2

Ekonomin.
Då det har framkommit önskemål om att veterankommitténs bokslut skall
sammanfalla med huvudstyrelsens bokslut så görs inget bokslut 30/9 som
tidigare utan den flyttas till 31/12. Därmed görs ingen revision av årets bokslut
nu utan den genomförs efter 31/12 och redovisas tillsammans med revision
under vårens årsmöte för klubben. Vi lämnar bara en ekonomisk rapport vid
veteranernas årsmöte 14/10.

§4

Scramble-tävlingen 14/10
Mötet beslutade att vi genomför tävlingen som tidigare år. Vi börjar dagen med
ett årsmöte, genomför tävlingen, veteranerna bjuder på lunch och efter det håller
vi prisutdelning för de enskilda sammanlagda stjärntävlingarna och den totala
tävlingen samt dagens tävling.

§5

Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner.
Då tävlingsverksamheten har legat nere under förra året och halva detta år gör vi
en gemensam verksamhetsberättelse för 2020 och 2021och en kommande
verksamhetsplan. Dessa kommer till klubbens ordinarie årsmöte i november.

§6

Lagledare för veteranlagen
Vi diskuterade frågan om lagledare för de olika veteranlagen i seriespelet och
konstaterade att dessa väljs på klubbens ordinarie årsmöte.

§7

Övriga frågor.
Mycket diskuterades ingående och det mesta kommer att tas upp på vårt årsmöte
den 14/10.

§7

Mötets avslutning.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat och efter
detta genomfördes Veteranstyrelsens Mästerskapstävling.
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