Verksamhetsberättelse 2021
Styrelsen
I styrelsen har följande personer ingått:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roland Andersson ordförande
Jonas Helin vice ordförande
Magnus Bergdahl kassör
Yvette Helin sekreterare
Linus Staf ledamot
Lars-Olav Blomqvist ledamot
Jacob Agetoft suppleant/ungdom
Bjarne Wennberg suppleant
Roger Karlsson suppleant

Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten samt ett protokollfört
arbetsmöte.

Kommittéerna
Utbildnings/Ungdomskommittén ansvarig: Lars-Olav Blomqvist
Gröna Kortet utbildningar har genomförts i sommar. Teoretiska delen har
genomförts online på: borjaspelagolf.se och den praktiska delen har Jan Erixon
tagit hand om.

Bankommittén ansvarig: Jonas Helin
Banan öppnade 210602 och stängdes 211015.
Skötsel av banan har även denna säsong skett med ideella krafter, det har
klippts, röjts, underhållits byggnader samt utrustning på och kring banområdet, i
och med att det varit så torrt i sommar har gräsklippningen varit mindre
omfattande än den brukar vara.
Maskinerna har fungerat utan större bekymmer.
Det har arrangerats 1 arbetskväll för iordningsställande och öppning av banan.
Städning och skötsel av golfstugan har skett ideellt, en städlista med
veckoansvariga upprättades, detta fungerade bra.
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Fredagarnas Pay and Play har kvarstått men ingen efterfrågan har funnits.
Tävlingskommittén ansvarig: Linus Staf och Bjarne Wennberg
Tävlingsledare denna säsong har varit: Linus Staf och Magnus Bergdahl. Det har
genomförts totalt 21 st tävlingar med sammanlagt 198 tävlande.
På söndagstävlingarna deltog mellan 4 och 18 personer, totalt 67 tävlande spritt
över 7 tävlingar.
På onsdagstävlingarna har det varit mellan 3 och 15 deltagare, totalt var det 131
tävlande spritt över 14 tävlingar.
Föregående år var det sammanlagt 180 st deltagare spritt över 19 tävlingar.
Klubbmästerskapet genomfördes den 7-8 augusti åter som en sedvanlig 36håls/2-dagars tävling med 8 tävlande.
Som helhet har vi haft ytterligare ett bra tävlingsår med en del nya ansikten på
tävlingarna och onsdagstävlingarna fortsätter att vara de populäraste.
Klubben arrangerade 3 st Sponsortävlingar med fina priser.

Handicapkommittén ansvarig: Åke Sandqvist.
Några HCP-justeringar har genomförts.

Drivingrange Porjus
Rangen i Porjus har varit öppen samma period som banan, det vill säga 210602211015.
Såväl gräsklippning, bollplockning och övrig skötsel på och kring rangen har
skötts ideellt av Lars-Olov Blomqvist, detta har fungerat mycket bra.

Drivingrange Jokkmokk
Rangen i Jokkmokk har varit öppen från 26 maj till 10 oktober och skötseln har
organiserats av Christer Högström, detta har fungerat mycket bra.
Cirka 15 dagsverken har utförts under säsongen det har skottats (med
hjullastare), reparerats stängsel, röjts samt förbättrats runt och vid övningshålet.
Jokkmokks kommun har skött gräsklippningen. Gräsklipparen är inlämnad till
SAFO för service och reparation.

Confidentiality: C2 - Internal

Rangen har varit väldigt välbesökt.

Hemsida: ansvarig Yvette Helin
Yvette Helin har löpande hållit hemsidan uppdaterad under säsongen.

Postmottagare: Yvette Helin
Yvette har under året mottagit, scannat och mailat fakturor och annan viktig
information till Birgit, Roland och Magnus.
Tidskrifter och dylikt har levererats till golfhuset.

Facebookgrupp: administratör Yvette Helin

Bokföring, fakturering, en del GIT-tjänster och hantering av
info@porjusgk.com
Dessa tjänster har golfklubben köpt av Birgit Isaksson som sköter dom på ett
oklanderligt sätt. Stort tack för det Birgit!

Övrigt.
Även sommaren 2021 har klubben erbjudit barn och ungdomar kostnadsfri
Gröna Kortet kurs med ingående medlemskap för året.
Till övriga har klubben erbjudit Gröna Kortet kurs till ett självkostnadspris på
1000 kr, i summan ingick medlemskap för 2021.
Under Kommunstyrelsesammanträdet 2021-10-18 beslutade kommunstyrelsen
att ej upplåta mark till en golfbana i Jokkmokk med motivering att det redan
finns en bana i kommunen.
Efterfrågan på golfbilar från personer med begränsad rörlighet har ökat, för att
möta detta behov köptes klubben under sensommaren in 2 st bättre begagnade
golfbilar och dessa har verkligen kommit till användning.
Klubben vill också ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till alla sponsorer.
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Medlemmar.
Under 2021 har det gjorts ett stort jobb med att plocka bort inaktuella
medlemmar ur GIT då man dels ur GDPR perspektiv inte får lagra
personuppgifter på inaktuella medlemmar men även beroende på att klubben
betalar höga kostnader till SGF för varje registrad medlem. Antalet medlemmar
2021 blev 215 st. 2020 hade klubben 244 st registrerade medlemmar
Vi i styrelsen känner oss mycket nöjda med årets arbete, detta trots ytterligare en
säsong med pågående pandemi.
Med det sagt vill styrelsen tacka alla medlemmar och kommittéer för det gångna
verksamhetsåret, det är många ideella timmar som läggs ned i att hålla igång
klubben och utan allt engagemang skulle det inte fungera.
Styrelsen vill också passa på och önska den nya styrelsen all lycka med det
fortsatta arbetet i Porjus Golfklubb
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