Styrelsemöte 2019-01-14
Hej
Den 14 januari träffades vi för ett första styrelsemöte i den nya styrelsen för Kårsta GK.
Vägen in till klubben var belagd med glansis och två av oss besökte dikeskanten på väg
till mötet, det var otroligt halt.
Vi konstituerade oss och beslutade att Maivor Isaksson är vice ordförande, Curt Hjelm
kassör och Mats Melander vår sekreterare. Som ni vet så valdes ordförande redan på
höstårsmötet i november 2018.
På mötet gick vi igenom vad det innebär att arbeta i en styrelse, vi gick igenom mål,
vision, värdegrund och även verksamhetsplanen för 2019.
Vi tittade också på hur vår organisation ser ut i klubben, hur Kårsta Golfklubb och Kårsta
Golfanläggning AB förhåller sig till varandra, det var nyttigt och kan nog behöva
upprepas....
Vi presenterade oss för varandra, alla berättade lite om sig själva samt vad man brinner
för, det var intressant och våra olika erfarenheter och kompetenser kommer att vara bra
för oss att ha med oss framöver i styrelsearbetet. Vi är ett härligt gäng och det känns kul
att vi ska jobba ihop under året!
Den 30 januari är vi ett helt gäng från Kårsta som kommer delta på
verksamhetsseminarium som arrangeras av Svenska Golfförbundet. Här möts både
anställd personal och ideella ledare under en dagskonferens för att ta del av nyheter
från SGF, erfarenhetsutbyte och diskutera viktiga frågor för Golfsverige.
Ett avtal är nu klart för leasing av en ny bollmaskin, den nya bollmaskinen rymmer fler
bollar samt har bolltvätt och blir lättare att hantera på alla sätt.
Måndagar kommer att vara mötesdag för styrelsen även 2019 och vår ambition är att
skicka ut lite kort information efter varje möte för att hålla er alla informerade om vad
som händer.
Ha det gott!
Eva Lexon
Ordförande Kårsta GK
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