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Glöm ej vårt Vårårsmöte som äger rum 
tisdagen den 15 mars kl. 19.00!
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Ordföranden har ordet

Herrkommittén
Nytt för 2016 blir att våra måndags- och 
onsdagstävlingar försvinner. 
Dessa ersätts med en tävling som kommer
att heta ” Herrarnas veckotävling ”. Den 
kommer att spelas som slaggolf över 9 hål.

Speldag blir MÅNDAGAR.
Det blir två klasser A – 18,4 och B 18,5 -, 
startavgiften blir som vanligt 40:-. 

Priser kommer att utdelas varje vecka 
och efter varje 4/5 veckors period samt 

säsongsresultat. 
Fasta speltider på måndag förmiddag 

och eftermiddag precis som tidigare.  
Andra tider bokas själv av spelaren. 

Final spelas som vanligt i september. 
Tävlingsledare för denna nya tävling blir 
Per-Erik Larsson, Gert Rosengren och Lars 
Sten. 

Bestämmelser för anmälningar, score-
kort blir samma som under 2015.  

Läs mer utförliga instruktioner på her-
rarnas tavla.

Herrkommittén
Roland

2015 avslutades med att vi utökade vårt 
populära en4Skåne samarbete med 
ytterligare en klubb – Bedinge Golfklubb. 
Vi hälsar deras medlemmar välkomna till 
oss samtidigt som vi kan ge er medlemmar 
ytterligare mervärde genom en bana till 
att spela på under 2016. Vi arbetar vidare 
med varumärket en4Skåne, som börjar 
bli välkänt i regionen inte minst genom 
våra gemensamma annonser och reklam 
i radion.

Våra revisorer har granskat räkenska-
perna för 2015 och vår resultaträkning 
visar i år ett mindre överskott.  Sedan 2012 
har vi haft ett positivt resultat och klub-
bens ekonomi har ett starkt fokus i sty-

relsens arbete. Under 2015 har vi uppnått 
högre intäkter än budgeterat men vi har 
också haft lite högre kostnader än bud-
geterat. Ett par oplanerade reparationer 
har varit nödvändiga och det gynnsamma 
vädret för grästillväxt har gjort att vi har 
haft högre lönekostnader än budgeterat. 
Under året har vi nödgats använda både 
övertid och mer timmar från extraperso-
nal än vanligt. 

Trots att vi har gjort en del reparatio-
ner och även investeringar under året så 
har det likvida läget förbättrats. Vi fortsät-
ter vårt arbete med att förnya vår maskin-
park och förbättra anläggningen. 

Ni som spelade hål 14 i höstas såg att vi 
byggde om hålet enligt den långsiktsplan 
som gjordes av vår bankommitté förra 
året. Den sista fairwaybunkern på höger     
      sida har ersatts av en kulle för att vara 

synlig när man spelar ner mot green    
            området. Samtidigt har dränering  
               av greenområdet gjorts. 

      Vi fortsätter arbetet för att                      
                   ha en ekonomiskt stabil klubb  
   och kunna investera i vår bana  
                       för att kunna behålla dess fina  
                    kvalitet. 

Nu går vi en ny spännande säsong till 
mötes. Aktiva och anställda på klubben 
är igång och planerar det nya golfåret 
för oss medlemmar. Håll utkik efter 
deras aktiviteter på anslagstavlor och i 
nyhetsbrev. I mars bjuder vi in vi er som 
är nyblivna medlemmar i vår klubb till en 
informationskväll, där ni får träffa anställda 
och en del aktiva i vår klubb.

Vi har mer juniorer i träning än tidi-
gare. Under kommande säsong har vi även 
två från Söderslätt som ska spela Nordic 
League: Isak Knutsson och Axel Arinbjar-
narson. Det ska bli roligt att följa dessa två 
och våra övriga ungdomars resultat på 
banorna. Vi är flera som har sponsrat våra 
juniorer via juniorstolpen – en del av intäk-
terna från detta används under sportlovet 
för ett träningsläger i Spanien. Alla spons-
rade intäkter som kommer in på ”junior-
stolpen” öronmärks för junioraktiviteter.

Jag är övertygad om att den goda 
utveckling vi har i klubben till stor del beror 
på den positiva attityd som finns hos såväl 
personal som aktiva.  

Jag vill tacka alla – anställda, styrelse-
ledamöter och kommittéaktiva för ert 
stora engagemang. 

Glöm inte komma på vårt årsmöte 
den 15 mars – det vore roligt att se så 
många som möjligt av er där.

Jag önskar er en härlig och tidig uppstart 
på golfsäsongen 2016
Christina
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 Söderslätts
 Golfklubb
        Greviev 260-10, 235 94 Vellinge

        Hemsida:  www.soderslattsgk.se      
        e-post: soderslattsgk@sslgk.se

 Telefon:
Tidsbokning ............ 040 42 96 80
Tävlingsledning ...... 040 42 96 81
Kansli ...................... 040 42 96 82
Klubbchef................ 040 42 96 83
Shop/Instruktör ....... 040 42 96 85
Restaurang ............. 040 42 96 86
Fax  ......................... 040 42 96 84

Öppettider: 

Kansli
             Kansliet håller öppet vardagar  
 1 november – 29 februari  
        09:00-15:00
 1 mars – 31 oktober 08:00-16:00.

        
Nästa nummer beräknas komma 
ut i 2:a veckan i juni 2016.

Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Kansliet informerar
Kansliet informerar våren 2016  

341 140
TRYCKSAK

Medlemsantal
Den sista december var vi 1 370 medlemmar vilket innebär 66 
fler än förra året. 
Som vanligt tappar vi ca. 100 medlemmar per år men det brukar 
fyllas på ganska snabbt under månadsskiftet mars-april.

Information till nya medlemmar 
Medlemskommittén bjuder in alla nya medlemmar 2015-2016 till 
en informationskväll torsdag den 17 mars med start 19:00. Ett 
utmärkt tillfälle att lära sig mer om golfklubben, ställa frågor, samt 
träffa styrelse och klubbfunktionärer. Klubben bjuder på enklare 
förtäring och vi räknar med att vara klara senast 21:00. 

Bedinge Golfklubb
En4skåne får tillökning med ytterligare en golfklubb under 2016. 
Vi välkomnar Bedinge Golfklubb och ser fram emot ett nytt, stort 
steg i golfens framtid på Söderslätt. 

Bagskåp
Vi har kvar ett fåtal överskåp till uthyrning. Ring kansliet om du är 
intresserad.

Adressändring
Glöm inte att meddela ändrad adress eller andra uppgifter till 
oss alt. registrera dina nya uppgifter eller kontrollera att dina 
uppgifter stämmer via www.golf.se Min Golf. 

Bingolotto
Vi har ca 15 medlemmar som är årsprenumeranter på 
bingolotto. Förra året fick klubben in 5 000 kronor från denna 
prenumeration. Målsättning är att vi skall bli ca 50 medlemmar 
som prenumererar. Läs mer genom att gå in på vår hemsida.

Svenska Spel
Du vet väl att du kan stödja Söderslätts Golfklubb genom att 
anmäla detta nästa gång du använder ditt spelkort. 50 miljoner 
kommer att delas ut till ungdomsidrotten under 2016. Förra året 
fick junior/elitkommittén 7 000 kronor. Läs mer genom att gå in 
på vår hemsida.

Prova-på-dagar
I samarbete med Sydsvenskan genomförs årets prova-på-dagar, 
14-15 maj mellan kl. 12:00-16:00. 
Du får givetvis ta med en kompis även om de inte har 
Sydsvenskans Stjärnkort.

Ny hemsida
Klubbens nya hemsida lanseras i samband med Vårårsmötet 
den 15:e mars.

Söderslättsdagen
Genomförs lördag den 4:e juni.

Joao Guiomar
Klubbchef
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Medlemskommittén Medlemskommittén forts.

Medan snön yr utanför fönstret sitter vi i 
medlemskommittén och planerar aktivi-
teterna inför årets golfsäsong.

Tack alla medlemmar som gav oss 
feedback under förra säsongen! Det 
hjälper oss att bli bättre samtidigt som vi 
blir glada när våra aktiviteter uppskattas.

Inför denna säsong har vi gjort några 
små förändringar. De flesta aktiviteter 

Nya friska tag – Golfsäsong 2016 närmar sig!

Förra årets informationsträffar blev mycket uppskattade. Här Påjje med personal.

Fjolårets finalister: 1:a Ardian fida och Redzep Ismail. 2:a Christina Månsson och Jens Månsson. 
3:a Christina Persson och Jan Persson. 4:a Christina Norén och Jonas Norén.

finns kvar, samtidigt som vi, på mångas 
begäran, introducerar en nyhet. 

Välkomna ALLA - och kom gärna 
med ris och ros och egna idéer! Våra 
kontaktuppgifter finns på klubbens 
hemsida.

Nya medlemmar  
– välkomna!
Vi fortsätter att ha ett positivt inflöde av 
nya medlemmar, vilket vi är mycket glada 
för. Torsdagen den 17 mars, 19.00, 
arrangerar vi en informationsträff 
speciellt för er som är ”nykomlingar” i 
klubben.

Påjje, vår krögare, bjuder på en mus-
tig soppa medan Joao, vår klubbchef, 
berättar om klubbens verksamhet. 
Agust, vår pro, informerar om golfkurser 

och Jan berättar om shopens verksam-
het. Dessutom kommer representanter 
från klubbens kommittéer att finnas på 
plats.

Vi hoppas på mycket feedback och 
många goda idéer från er som är nya 
medlemmar. Det hjälper oss att bli ännu 
bättre. Håll utkik efter teckningslistan på 
anslagstavlan i klubbhuset!

Succén från i fjor  
– Sommartävlingen
Partävlingen som pågår  
hela sommaren 
Bilda ett 2-mannalag tillsammans med 
en golfkompis och häng med! Sex lag 
bildar en grupp. Det innebär att varje lag 
möter fem andra lag under sommaren. 
Ni tar själv kontakt med era motstån-
dare och bestämmer tid för spelet. Täv-
lingsformen blir bästboll, poängbogey. 
Tävlingsavgiften är 200 kr per lag. 

Teckna dig antingen på teckningslistan 
som kommer upp på anslagstavlan i klubb-
huset eller via mail till Christina,  
cmmansson@gmail.com. Mer info kom-
mer därefter innan vi startar.
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Medlemskommittén forts.

På mångas begäran  
– Utbildning i golfregler
En kväll i april kommer vi att arrangera 
en utbildning i golfregler. Nils-Göran, som 
kan alla golfregler utan och innan, kommer 
att fräscha upp våra kunskaper i allt från 
hur man droppar vid ett vattenhinder till 
hur många slags plikt man får när bollen 
träffar en golfbag.

Håll utkik efter teckningslistan på klub-
bens anslagstavla där även datum kommer 
att stå. Den sätts upp i början på mars. 
Passa på att fräscha upp dina kunskaper 
och ställa frågor på ”kluriga” situationer 
som kan uppstå ute på banan.

För allas trivsel – Klubb-
värdar och Marchals
Under fjoråret gjorde våra fantastiska 
Klubbvärdar och Marchals ett mycket bra 
jobb. Drygt 100 pass gjorde ni tillsammans!

Nu drar vi igång igen. Torsdagen den 
19 maj, 18.30 arrangerar vi en utbildning 
för klubbens Värdar och Marchals. Håll 
utkik efter anmälningslistan på klubbens 
anslagstavla!

spel- och tävlingshandboken 

2012–2015

S I S U  I D R O T T S B Ö C K E R

 

Vi behöver bli fler! Ju fler värdar vi är 
desto bättre ordning kan vi hålla ute på 
banan. Teckna dig för utbildningskväl-
len och testa hur det fungerar under en 
säsong! Hjälper du till som klubbvärd eller 
Marchal gör du samtidigt din klubbtjänst, 
vilket motsvarar 500 kr.
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Medlemskommittén forts.

Albin Blom 11 år och Marcus Bergström 12 år är  
ute och slår vid driving-rangen nästan varje dag!

Sunday Open – Söndags-
golfen byter namn
Gammal som ung, för dig som vill träffa 
nya golfkompisar – alla är välkomna!

Varje söndag kl 15.00 med start 
den 8 maj träffas vi som vill på klubben 
och går en golfrunda tillsammans.  Vi 
samlas utanför shopen och bestämmer 
vem som spela med vem och hur många 
hål vi ska gå. Du som är vardagsmedlem 
betalar reducerad greenfee, 200 kr. Regnar 
det så ställer vi in.

Arrangemang för 36+
På mångas begäran återinför vi vårt ar-
rangemang för klubbens medlemmar som 
har hcp 36 eller högre. Vi har inte bestämt 
i vilken form men håll utkik på anslagstav-
lan, i Joaos veckobrev och på Facebook. 
Mer information kommer!

Läs Joaos veckomail  
och ”gilla” klubben på  
Facebook!
Se till så att Joao har en aktuell mail-adress 
till dig och glöm inte att ”gilla” klubben på 
Facebook. Vi sprider senaste nytt via Face-
book och varje fredag kommer informa-
tion från klubben i din mail-box.

Vi ses!
Mycket välkommen ALLA – ung som 
gammal, högt eller lågt handicap, nybör-
jare eller proffs!
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Junior o elitkommitténMedlemskommittén forts.
2015 var ett fantastiskt år för Söderslätts 
elit och juniorer.
Herrlaget gick upp en division till division 1 
efter några fina dagar nere i Bedinge. Det 
var spännande och ovisst in i det sista. Inte 
förrän sista spelaren kom in var det klart 
att vi gått upp. 

Individuellt har vår elit och våra elit-
juniorer skördat framgångar under året 
och vi tror att det blir ännu bättre under 
kommande år.

För första gången i klubben historia 
åker elitgruppen och framtidsgruppen på 
träningsläger utomlands. 3 dagar i Spanien 
under februarilovet.

Antalet juniorer som tränar på  
Söderslätt ökar sakta men säkert vart år.
Nytt för i år är en tjejsatsning som innebär 
att de tjejer som går på träning hos oss 
ska få lite extraträning av våra fantastiska 
elittjejer Fanny Ejlertsson och Isabell 
Friberg.

Anmälningarna till årets juniorträning 
har redan börjat komma in.

Vi vill att ökningen av juniorer i träning 
skall fortsätta.

Alla juniorer mellan 9 och 15 år är 
välkomna att börja, ingen förkunskap eller 
medlemskap behövs. Mer information 
finns på hemsidan under junior.

Bakom tangenterna, en stolt tränare
Agust Arinbjarnarson
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Res med Jan Tilmanis till Cape Kaliakra i 
Bulgarien, 23-30 april 2016! 
I hjärtat av Cape Kaliakra, strax utanför den 
charmiga staden Balchik, hittar du Lighthouse 
Golf & Spa Resort, en oslagbar kombination av ett 
femstjärnigt hotell och golfbanor av bästa slag i en 
orörd och makalös natur. Anläggningen är belägen 
på ”The signature golfcoast” med flera storslagna 
golfbanor på nära håll.  

Med spel på tre signature courses, varav två med 
gångavstånd från hotellet, fem greenfee och ett 
bra träningsområde är detta den ultimata 
träningsresan. Under veckan blir det spel på 
Lighthouse egen 18-hålsbana vid tre tillfällen samt 
på de närliggande golfbanorna BlackSeaRama och 
spektaktulära Thracian Cliffs. Detta är verkligen 
en golfresa utöver det vanliga. "You will not find a 
golf course like this anywhere else on the planet", 
dessa stora ord har Gary Player yttrat om sin 
skapelse Thracian Cliff. 

 

Bulgarien bär på en otrolig skönhet med härlig 
natur, behagligt klimat, kilometerlånga stränder 
och vackra klippiga kustremsor.  

 

 

Under din vistelse bor du på femstjärniga 
Lighthouse Golf & Spa Resort. Här kan du koppla 
av vid poolen eller mjuka upp musklerna på 
hotellets spa. 

 

Detta ingår i priset: 
 
• Flyg t/r Köpenhamn/Arlanda-Varna inkl 

skatter och golfbag  
• Alla transfer t/r till hotell och golfbana 
• 7 nätter med plats i dubbelrum 
• 5 halvpension varav 1 à la carte 
• 5 greenfee med spel på tre golfbanor 

(Lighthouse x3, BlackSeaRama x1 och 
Thracian Cliffs x1) 

• Fria rangebollar på golfdagarna 
• Inträde till spa 
• Svensktalande golfguide från Easton Golf 
• Golfskola med Janne ingår 

 
Pris fr 12 190/del i dubbelrum  
Enkelrumstillägg: 1 850 kronor 
Anmälan görs till Jan Tilmanis på e-mail 
shop@golfinsweden.se  

  

Junior o elitkommittén forts.

Vi gratulerar Malkolm Sten som lyckats ta 
sig in på Sunds Golfgymnasium i Vellinge. 
Sunds Golfgymnasium är ett av tre NIU 
(nationell idrottsutbildning) i Skåne. Att 
få gå där är en ypperlig möjlighet att 
kunna kombinera sin golfsatsning med 
gymnasiestudier. 

I skrivande stund har Söderslätts GK 
Isabell Friberg  och Melker Melin som går 

Glädjande besked för ungdomssatsningen på Söderslätts golfklubb!
på golfgymnasiet och nu har klubben alltså 
ytterligare en som lyckats ta en plats. Detta 
är ett gott betyg till klubben och ännu ett 
bevis på att klubbens ungdomssatsning 
går i rätt riktning. 

Naturligtvis har, vid sidan om, tränare 
och ledare, alla som sponsrar ungdoms-
verksamheten en stor del i detta.

Malkolm som tidigare haft hockeyn 

som första sport och de sista åren spelat 
i Mif Redhawks har alltså nu valt att satsa 
fullt ut på golfen. Det ska bli spännande att 
följa honom och klubbens övriga ungdo-
mar framöver. 

Rätt o Slätt ställde lite frågor 
till Malkolm - 15 år.
 
Varför började du med golf? 
Hela familjen spelar golf så det var natur-
ligt att jag också började. Det är en riktigt 
rolig sport där man kan sporra varandra. 
 
Hur ofta tränar du? 
Laget tränar 1 gånger i veckan på vintern 
och 2 gånger på sommaren men själv 
tränar jag ju nästan varje dag! 
 

Vad betyder Hobbyrummet? 
Vi använder det när vi också tränar på 
svingen med  Golfsimulatorn. 
 
Vilka tävlingar är intressanta? 
Skånetouren. Att i år försöka kvala in till 
Regionaltouren.

 
Vilka seriespel är intressanta? 
Skåneligan där vi spelar foursome.

 
Vilka hjälpmedel använder du? 
Jag använder kikare. Den är godkänd vid 

tävling då jag mäter avstånd och inte vind! 
Jag har ingen klocka eller app.

 
Nämn något bra med klubben? 
Det är kul att spela och träna här på  
anläggningen.

 
Har du någon idol? 
Jag gillar Jason Day. 
 
Vilka mål har du för framtiden? 
Att spela på PGA som golfproffs. 
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golfbanor på nära håll.  
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gångavstånd från hotellet, fem greenfee och ett 
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Bulgarien bär på en otrolig skönhet med härlig 
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av vid poolen eller mjuka upp musklerna på 
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• Flyg t/r Köpenhamn/Arlanda-Varna inkl 

skatter och golfbag  
• Alla transfer t/r till hotell och golfbana 
• 7 nätter med plats i dubbelrum 
• 5 halvpension varav 1 à la carte 
• 5 greenfee med spel på tre golfbanor 

(Lighthouse x3, BlackSeaRama x1 och 
Thracian Cliffs x1) 

• Fria rangebollar på golfdagarna 
• Inträde till spa 
• Svensktalande golfguide från Easton Golf 
• Golfskola med Janne ingår 

 
Pris fr 12 190/del i dubbelrum  
Enkelrumstillägg: 1 850 kronor 
Anmälan görs till Jan Tilmanis på e-mail 
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• Svensktalande golfguide från Easton Golf 
• Golfskola med Janne ingår 

 
Pris fr 12 190/del i dubbelrum  
Enkelrumstillägg: 1 850 kronor 
Anmälan görs till Jan Tilmanis på e-mail 
shop@golfinsweden.se  
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A Damkommittén
            lla damer välkomnas till säsongsstart, 
den 10 april med Vårkul, parspel, bästboll 
över 9 hål samt lunch, modevisning m.m.

Helan och Halvan startar 11 april, första 
tisdagslottning 12 april, mer information 
på Vårkul och i pärmen. 

I år har Dk planerat Augustiresan 
till den 20-21/8 och den presenteras på 
Vårkul.

Är det några damer som är  
intresserade av seriespel? 
Ta kontakt med Anna-Lena Tuvesson 
0730-494696 eller Irene Wåhgen 0703-
483828, lista kommer också att finnas på 
klubben. 

Här nedan ser du vilka klubbar och 
datum där vi spelar.  

Damkommittén
Anna-Lena Tuvesson

 Skåneserien - 2016

Stående vänster till höger: Anita Åkesson, Carina Herbst, Kerstin Kranz, Anna-Lena Tuvesson,  
Carina Johansson, Britt Rönngard och Camilla Lundh 

Nedre raden vänster till höger: Kristina Hage-Hansson och Irene Wåhgen.

Damkommittén 
 
Alla damer välkomnas till säsongsstart, den 10 april med Vårkul, parspel, bästboll över 9 
hål samt lunch, modevisning m.m. 
 
Helan och Halvan startar 11 april, första tisdagslottning 12 april, mer information på Vårkul 
och i pärmen.  
 
I år har Dk planerat Augustiresan till den 20-21/8 och den presenteras på Vårkul. 
 
Är det några damer som är intresserade av seriespel?  
Ta kontakt med Anna-Lena Tuvesson 0730-494696 eller Irene Wåhgen 0703-483828, lista 
kommer också att finnas på klubben. Här ser du vilka klubbar och datum där vi spelar.   
 

 Skåneserien - 2016 
Grupp AD Arrangör Datum Grupp BC Arrangör Datum 
Omgång 1 Degeberga-W 25 maj Omgång 1 Flommen 18 maj 
Omgång 2 Åkagården 14 juni Omgång 2 Vasatorp 16 juni 
Omgång 3 Wittsjö 03 augusti Omgång 3 Rönnebäck 03 augusti 
Omgång 4 Skyrup 24 augusti Omgång 4 Allerum 25 augusti 
 
Finalspel på Araslövs GK den 8 september 2016. 
 
Foursome Hcp - 2016 
Div 1 Arrangör Datum Div 2 Arrangör Datum 
Omgång 1 Söderslätt 15 maj Omgång 1 Lund 10 maj 
Omgång 2 Kävlinge 19 juni  Omgång 2 Bjäre 12 juni 
Omgång 3 S:t Arild 21 augusti Omgång 3 Romeleåsen 21 augusti 
 
 
Damkommittén 
Anna-Lena Tuvesson 
 
 
 

Finalspel på Araslövs GK den 8 september 2016.

Foursome Hcp - 2016

Välkomna till årets tävlingar
Årets första tävling (Äggascramblen) går 
av stapeln den 28 mars. Hoppas vädrets 
makter är med oss. 

Söderslättsveckan är vecka 29 i år. 
Detta beror på att vi står som värd för det 
nationella seriespelet den 15-16 juli. 

Vi i tävlingskommittén jobbar hårt 
för att få så bra tävlingar som möjligt. Att 
arrangemanget kring tävlingen går till på 

Damkommittén 
 
Alla damer välkomnas till säsongsstart, den 10 april med Vårkul, parspel, bästboll över 9 
hål samt lunch, modevisning m.m. 
 
Helan och Halvan startar 11 april, första tisdagslottning 12 april, mer information på Vårkul 
och i pärmen.  
 
I år har Dk planerat Augustiresan till den 20-21/8 och den presenteras på Vårkul. 
 
Är det några damer som är intresserade av seriespel?  
Ta kontakt med Anna-Lena Tuvesson 0730-494696 eller Irene Wåhgen 0703-483828, lista 
kommer också att finnas på klubben. Här ser du vilka klubbar och datum där vi spelar.   
 

 Skåneserien - 2016 
Grupp AD Arrangör Datum Grupp BC Arrangör Datum 
Omgång 1 Degeberga-W 25 maj Omgång 1 Flommen 18 maj 
Omgång 2 Åkagården 14 juni Omgång 2 Vasatorp 16 juni 
Omgång 3 Wittsjö 03 augusti Omgång 3 Rönnebäck 03 augusti 
Omgång 4 Skyrup 24 augusti Omgång 4 Allerum 25 augusti 
 
Finalspel på Araslövs GK den 8 september 2016. 
 
Foursome Hcp - 2016 
Div 1 Arrangör Datum Div 2 Arrangör Datum 
Omgång 1 Söderslätt 15 maj Omgång 1 Lund 10 maj 
Omgång 2 Kävlinge 19 juni  Omgång 2 Bjäre 12 juni 
Omgång 3 S:t Arild 21 augusti Omgång 3 Romeleåsen 21 augusti 
 
 
Damkommittén 
Anna-Lena Tuvesson 
 
 
 

Tävlingskommittén
ett smidigt och lättsamt sätt. Problemet 
är att vi är ett fåtal som får dra ett alldeles 
för tungt lass. Vi behöver fler medlemmar 
som hjälper till. Det finns förslag ute att när 
man gör sin klubbtjänst kan man ställa upp 
som starter på någon av våra tävlingar. 
Något måste göras annars kanske vi tving-
as att stryka någon av tävlingarna under 
året. Men så ska det väl inte behöva bli.

Har ni några förslag på förbättringar  

eller andra tankar om våra tävlingar, så 
delge gärna dessa till mig eller någon  
annan i tävlingskomittén.

Vi i tävlingskommittén önskar Er en 
riktigt god fortsättning på året och hoppas 
att golfsäsongen närmar sig med ”storm-
steg”.

Bo Knutsson
bo.knutsson@malmo.se
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Stående vänster till höger: Anita Åkesson, Carina Herbst, Kerstin Kranz, Anna-Lena Tuvesson,  
Carina Johansson, Britt Rönngard och Camilla Lundh 

Nedre raden vänster till höger: Kristina Hage-Hansson och Irene Wåhgen.

 
 

 
 

 
Kallelse och föredragningslista till  

Vårårsmöte 2016 
tisdagen den 15 mars kl. 19:00 

på Söderslätts Golfklubb. 
 

 
Föredragningslista Vårårsmöte 2016. 
 
1. Mötet öppnas. 
2. Fastställande av röstlängd för årsmötet. 
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
4. Fastställande av föredragningslistan. 
5. Val av ordförande för årsmötet. 
6. Val av sekreterare för årsmötet. 
7. Val av två justerare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet. 
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret  
b. Styrelsens årsredovisning (balans och resultaträkning) för det senaste 
verksamhetsåret. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive 
underskott i enlighet med balansräkningen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
11. Fastställande av verksamhetsplaner och budget för det kommande året. 
12. Val av: 

- Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
ordförande. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. 
- Val av en till två revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej 
deltaga. 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
14. Övriga frågor. 
15. Mötet avslutas. 
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