Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen
I styrelsen har följande personer ingått:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åke Sandqvist ordförande
Roland Andersson vice ordförande
Ingrid Inga kassör
Yvette Helin sekreterare
Dan Erixon ledamot
Sture Hedin ledamot
Albin Helin ledamot/ungdom
Lars-Olav Blomqvist suppleant
Jonas Helin suppleant

Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten samt sex protokollförda
arbetsmöten.

Kommittéerna
Utbildnings/Ungdomskommittén har bestått av Lars-Olav Blomqvist
(sammankallande), Linus Staf, Jonas Helin och Bjarne Wennberg.
4/5 maj gick Åke Sandqvist och Albin Helin en regelkurs i Piteå.
Dan Erixon, Jan-Erik Erixon och Åke Sandqvist har genomfört Gröna Kortet
utbildning för sammanlagt 12 deltagare. I utbildningen har det ingått såväl teori
som praktik.
Bankommittén har bestått av Jonas Helin (sammankallande), Linus Staf, Bjarne
Wennberg och Albin Helin.
*Banan öppnade 20190524.
*Skötsel av banan har som tidigare skötts ideellt banan har hållits i mycket bra
skick. Det har hållits 2 arbetskvällar på banan, gräsklippningen har skötts av
Jonas Helin nästan helt ensam, stort tack för detta. Även städning och skötsel av
golfstugan har skett ideellt.
*Pay and Play infördes på fredagar men ingen efterfrågan har funnits.
Tävlingskommitté har bestått av Albin Helin (sammankallande), Linus Staf,
Bjarne Wennberg och Stigbjörn Sandström.

*I stort sett nästan varje onsdag har 9-håls tävling (vinnaren tar allt) genomförts.
3-4 augusti hölls klubbmästerskap.
Handicapkommittén har bestått av Åke Sandqvist.
*Några HCP-justeringar har genomförts.

Drivingrange.
*Bägge rangerna har ökat intäkterna till över 8 630 kr.
*Rangen i Porjus har skötts ideellt av Lars-Olov Blomqvist, detta har fungerat
mycket bra. Bollmaskinen har dock inte fungerat tillfredsställande.
*Rangen i Jokkmokk har varit öppen och skötseln har organiserats av Jan-Erik
Erixon och detta har fungerat mycket bra, säsongen föregicks av 3 arbetskvällar.
Rangen är avgränsad för att undvika att den körs sönder. Jokkmokks kommun
har skött gräsklippningen.
Vidare har Anton Bagge och Dan Erixon sponsrat med rangebollar till rangen i
Jokkmokk, stort tack.

Övrigt.
*Dan Erixon och Anton Bagge har besökt skolor i kommunen och informerat
om att Porjus Golfklubb under 2019 erbjudit gratis Gröna Kortet kurs samt
gratis medlemskap för barn. Medföljande föräldrar fick erbjudande om att ta
Gröna Kortet till ett självkostnadspris på 400 kr i detta ingick även medlemskap
för 2019.
*Den 19/5 anordnade Jokkmokks Kommun ”Bara för karlar” Åke Sandqvist,
Roland Andersson och Jan Erixon representerade klubben vid driving rangen i
Jokkmokk, deltagarna fick prova på att slå på rangen samt fick information om
Porjus Golfklubb, Gröna Kortet mm.
*Yvette Helin har fräschat upp hemsidan Porjusgk.se och löpande hållit den
uppdaterad under säsongen.
*En Facebookgrupp - Porjus Golfklubb- skapades i maj och även på denna har
det löpande lagts ut information under säsongen.
*Roland Andersson och Ingrid Inga har träffat kommunalrådet för att få besked
om var ärendet med en eventuell golfbana i Jokkmokk står, kommunalrådet gav

ett löfte om att lyfta frågan i kommunstyrelsen. Ingen ytterligare information
finns i dagsläget.
*Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till Birgit Isaksson för ett gott arbete under
den gångna säsongen.

Medlemmar.
*Medlemsantalet har ökat lite jämfört med 2018. Antalet medlemmar är 223 st.

Vi i styrelsen känner oss mycket nöjda med årets arbete, detta trots att vi hade en
tuff start och kanske inte hade de bästa förutsättningarna.
Med det sagt 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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