
 
 
Prot.nr. 1/2015   Styrelsemöte 
    Porjus GK 
    2015-02-10  
                                                                                       Porjus 
  
 
Närvarand: Ordf. Stig-Björn Sandström    
                      Bjarne Wennberg 
                      Linus Staf 
                      Lars-Olav Blomqvist 
                      Roland Andersson 
                      Åke Sandqvist 
 Hans Bagge 
                      Marita Eriksson (adjungerad ledamot) 
 
 
§1.    Ordf. Stig-Björn Sandström hälsar välkommen, mötet öppnas. 
 
§2.    Till att jämte ordförande justera protokollet utses Linus Staf. 
 
§3.    Dagordningen fastställs. 
 
§4.    Föregående mötes protokoll.     
         Inget att notera. 
 
§5.    Information om ny kanslist. 
         Stigbjörn Sandström informerar mötet om kontakten med arbetsförmedlingen 
         angående den nya kanslisten, klubben får 55% i bidrag av lönen per månad. 
         På grund av att medlemsantalet sjunker för varje år så måste klubben se efter 
         andra lösningar i framtiden. Förslag från mötet om en halvtid på kansliet och  
         att anlita FAJ med faktura utskick samt bokföring. Marita får i uppdrag att ta 
         kontakt med Kristina angående halvtid. FAJ tar kontakt med kansliet om vilka 
         uppdrag dom kan ta hand om och till vilket pris. 
                                       
§6.    Tävlingsprogram för 2015. 
         Åke Sandqvist får i uppdrag att upprätta tävlingsprogram för år 2015. 
        
§7.    NVGF:s vårårsmöte i Piteå den 29 mars. 
         Mötet utser Hans Bagge att delta på vårårsmötet för Porjus Golfklubb. 
         Kansliet skriver ut en fullmakt till Hans för mötet samt skickar kallelsen 
         via mail när den kommer från NVGF. 
 

§8.    Banarbetare säsongen 2015. 
         Stigbjörn informerar mötet om att klubben kan hyra Lennart Lövgren  
         även denna säsong om inte det löser sig på annat sätt. Marita får i uppdrag 
         att ta kontakt med Malte Sompio och höra om han är intresserad av att arbeta  
         på banan i sommar. Lars-Olav informerar också mötet om en arbetsam  
         invandrare som har fått uppehållstillstånd och bor i Porjus. 



                    
§9.   Nästa styrelsemöte.                   
        Stigbjörn meddelar kansliet datum och därefter skickar kansliet kallelse till 
        styrelsen via mail. 
 

 

§10.  Övriga frågor. 
a) Marita informerar styrelsen om att det är omgjort i klubbhuset vintertid för 

att spara på elkostnaderna för klubben, bara under oktober – januari månad har 
klubben sparat 4912 kWh. 
 

b) PlusGirot är avslutat 2014-12-31 vilket sparar klubben 1450 kronor. 
 
c) Rangen i Jokkmokk blev vandaliserad under högsäsongen år 2014 

därför blev inkomsten bara 1440 kronor. 
 

d) Marita informerar styrelsen om att se över om det finns maskiner i garaget           
som inte används som klubben kan sälja om det går. 
 

e) Styrelsen föreslår valberedningen att kanslisten blir invald som adjungerad 
sekreterare för nästa mandatperiod. 
 

 
  §11.  Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
Stig-Björn Sandström    Linus Staf 
Ordförande       Justerare 
 
 
 
 
Bjarne Wennberg 
Sekreterare 
 
 


