Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen
I styrelsen har följande personer ingått:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bjarne Wennberg ordförande
Åke Sandqvist vice ordf/kassör t o m 19 juni -18
Hans Bagge ledamot
Linus Staf ledamot/ungdom
Roland Andersson ledamot
Lars-Olav Blomqvist suppleant
Albin Helin suppleant/ungdom
Jonas Helin suppleant

Styrelsen har haft tre protokollförda möten. Samt 5 icke protokollförda möten.

Kommittéerna
Utbildnings- / Ungdomskommitté har bestått av Bjarne Wennberg
sammankallande Jonas Helin samt Lars-Olav Blomqvist.
* Kommittén har inte haft någon verksamhet i år.
Bankommitté har bestått av Stig-Björn Sandström sammankallande Albin Helin,
Bjarne Wennberg och Jonas Helin.
* Banan har varit i relativt bra skick. Det som har varit lite bekymmersamt var
9/18 fairway.
Tävlingskommitté har bestått av Linus Staf sammankallande, Bjarne Wennberg
samt Stigbjörn Sandström.
* Endast ett fåtal Onsdagstävlingar har genomförts.
Handicapkommittén har bestått av Åke Sandqvist.
* Några hcp-justeringar har genomförts.
Porjus golfbana
* Banan öppnade 20180520
* Gräsklippningen av banan har skötts ideellt, detta har fungerat bra.
* Städning och skötsel av golfstuga har skötts ideellt.

Drivingrange.
* Rangen i Porjus har skötts ideellt detta har fungerat mycket bra.
* Rangen i Jokkmokk har varit stängd på grund av motorhaveri i bollautomaten.
Jokkmokks kommun har skött klippningen av rangen.
Övrigt.
* Klubben deltog även i år på Fallens Dag med försäljning korv/hamburgare
och läsk. Tyvärr blev det i år ett närmast nollsummearrangemang. Mycket lite
besökande är orsaken som i sin tur berodde på att det genomfördes många
liknande arrangemang runt om i länet.
Medlemmar.
* Medlemsantalet minskar även i år. Antalet medlemmar 2018-12-31 är 219.
Antalet medlemmar i kommunen och närområdet har tyvärr minskat också.

Till sist vill styrelsen tacka alla medlemmar och kommittéer för det gångna
verksamhetsåret och önska den nya styrelsen all lycka med det fortsatta arbetet i
Porjus Golfklubb.
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