
 
 
Prot.nr. 2/2015   Styrelsemöte 
    Porjus GK 
    2015-03-01  
                                                                                       Jokkmokk 
  
 
Närvarand: Ordf. Stig-Björn Sandström   
                      Bjarne Wennberg 
                      Linus Staf 
                      Lars-Olav Blomqvist 
                      Roland Andersson 
 Hans Bagge 
                      Marita Eriksson (adjungerad ledamot) 
 
 
§12.  Ordf. Stig-Björn Sandström hälsar välkommen, mötet öppnas. 
 
§13.  Till att jämte ordförande justera protokollet utses Linus Staf. 
 
§14.  Dagordningen fastställs. 
 
§15.  Föregående mötes protokoll.     
         Inget att notera. 
 
§16.  Information från valberedningen. 
         Bjarne informerar mötet om ändring av ordförande i valberedningen. 
                              
§17.  Introduktionskort år 2015. 
         Tilldelas ordförande Bjarne Wennberg och ledamot Hans Bagge. 
        
§18.  Information om banpersonal för säsongen 2015. 
         Lars-Olav Blomqvist informerar styrelsen om att Henry Karvonen är 
         intresserad av att ta på sig banskötseln denna säsong mot en tim.lön 
         på ca. 350 kronor han innehar F-skattsedel. Marita tar kontakt med  
         Malte Sompio och hör efter om han är intresserad av att arbeta på banan. 
         Klubben kommer att fråga Åke Sandqvist om han kan ställa upp och visa 
         den nya banarbetaren hur banan skall klippas och det som är runt i kring. 
         Lars-Olav Blomqvist erbjuder sig att plocka bollar och klippa drivingrangen 
         i Porjus när han är hemma 
         Frågan får stå öppen så länge tills beslut tas av styrelsen. 
 
§19.  Information om kansliet. 
         Styrelsen har haft en träff med FAJ i Jokkmokk och beslutat att dom tar över 
         bokföringen, medlemshanteringen samt de uppgifter dom tror går att ta över 
         från kansliet. Tävlingskassan måste lösas på något sätt eftersom kansliet i  
         Porjus upphör. 
 
§20.  Nästa styrelsemöte beslutas till i början av maj månad, datum bestäms senare. 



                            
§21.  Övriga frågor. 
a) Bjarne tar upp frågan om att säga upp kanslilokalen i tid samt ordna med  

vidarekoppling av telefon till FAJ.         
b) Styrelsen tar upp frågan om Fallens Dag i år kommer att äga rum i så fall 

vill klubben ställa upp med varmkorvs försäljning som förra året. 
c) Hans Bagge tar upp frågan angående sträckning av banan, han vill att vi går 

tillbaka till som det var förut från nio till ett. 
                
 
 

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


