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På första styrelsemötet efter årsmötet fastslogs styrelsens 

sammansättning enligt följande; 

 

Ordförande                                         Bo Ulván 

Vice ordf.                                           Ulf Thörnblad 

Sekreterare                                         Elisabeth Elgenmark 

Web o. medlemsansvarig                   Kjell-Erik Rasmussen 

Kassör                                                 Karl-Erik Lindström 

 

ÖVRIGA LEDAMÖTER 

För Petancasektionen                          Göran Karlsson 

För Golfsektionen                                Gunnar Bergström 

För Aktivitetssektionen                        Torbjörn Adamsson 

För Minigolfsektionen                          Mona-Lisa Lindström 

 

SUPPLEANTER 

För Petankasektionen                           Boel Wallin 

För Golfsektionen                                 Kurt Samuelsson 

För Aktivitetssektionen                         Peter Norström 

För Minigolfsektionen                           Birgitta Karlsson 

 

Vi gick igenom styrelsens uppgift enligt gällande stadgar samt 

attest-och postordningen inom klubben. 

 

Under punkten rapporter meddelade kassören att byte av 

bank äntligen kan ske när nu den nya styrelsen finns på plats. 

Vi kommer att byta från BMN till Sabadell Solbank. 

Han meddelade vidare att vi får vänta till nästa möte för att få 

en sammanställning av den ekonomiska ställningen då de nya 

sektionskassörerna är på plats först nu. 



 

Aktivitetssektionen rapporterade att man genomfört 

ytterligare en lyckad bilorientering med 98 deltagare och där 

det ekonomiska utfallet överensstämmer med budget. 

Nu planerar man för grisfesten den 23 mars och femkampen 

den 8 april. 

Petancasektionen rapporterade att man genomfört ett KM 

med bra deltagande. Man ser nu en successivt ökande närvaro 

på banorna allt eftersom medlemmarna kommer tillbaks efter 

vinteruppehållet. 

Minigolfen har hög aktivitet där utdelning av ”spikar” är en 

uppskattad krydda i spelet. Man får en spik för varje ”hole-in-

one”. 15 spikar kan bytas mot en flaska vin. Man har även 

genomfört en ”äventyrsgolftävling” som även den var 

välbesökt. 

Golfsektionen rapporterade ett rekordstort deltagande. 

Senaste onsdagstävling kunde man räkna in 102 startande. 

Web-och medlemsansvarig meddelade att vi f.n. är 441 

medlemmar. Man har nu bildad en webgrupp med en deltagare 

från varje sektion som ska svara för innehållet på hemsidan 

och facebooksidorna. 

 

Den nya lokalen har just tagits i bruk. Lokalens användning 

diskuterades i styrelsen och man enades om följande; 

- Att ansvaret för lokalen har Aktivitetssektionen som 

hanterar de flesta av klubbens inventarier. 

- Att lokalen ska användas som förråd för klubbens in-

ventarier och för klubbens möten i mindre grupper. 

- Att den som nyttjar lokalen också svarar för att städa och 

låsa efter sig. 

Styrelsen uppdrog till kassören att teckna försäkring för de 

inventarier som förvaras i lokalen. 

 

Njut av det härliga vårvädret så ses vi ute i verksamheten! 

 

Bosse 


