
Styrelsebrev maj 2019-05-31 

Nu har den nya styrelsen arbetat i två månader sedan årsmötet. Som vi meddelade i mitten 
av april har vi efter möten med banägaren fått igenom att det ska vara möjligt för nya 
medlemmar att välja mellan Classic-medlemskap (spel enbart på Sisjön) och Allians-
medlemskap (spel på både Sisjön och Torrekulla samt rangebollar för 600 kr). Styrelsen har 
också hållit egna styrelsemöten där protokollen numera är offentliga i en reviderad version. 
Dessa protokoll sitter i en pärm i klubbrummet på andra våningen i våra lokaler. 
 

Delar av styrelsen och Utbildningskommittén deltog i GGFs kurs om de nya golfreglerna 
tidigare i år och som uppföljning deltog vi i en regelvandring på Albatross GKs korthålsbana. 
Detta upplägg använde vi oss av själva då vi under ledning av klubbens distriktsdomare Gun 
Olsen, Martina Schedvin och Anita Jansson arrangerade en regelvandring på Sisjön för våra 
egna medlemmar. 
 

Styrelsen har även gått en utbildning med SISU om reglerna för kommunala och statliga 
föreningsbidrag som spelar en väldigt viktig roll i klubbens ekonomi. Reglerna för de 
kommunala bidragen har blivit striktare och snålare. Som en följd av att det kommer bli 
betydligt lägre föreningsbidrag och sämre ekonomiskt resultat i fortsättningen. 
I år höll klubben kick-off med konferens i Göteborg istället för att åka neråt Halland med 
övernattning. 
 

I slutet av april arrangerade Bankommittén en arbetsdag där cirka 35 medlemmar hjälpte till 
att städa på banan och runt range, parkering och uteservering... ett frivilligt arbete som är 
väldigt uppskattat av alla vi som spelar och tränar på anläggningen. Bland annat revs ett 
trasigt insynsskydd mot maskingården som några dagar senare ersattes av ett nytt. 
Golfbanan fick en del skador efter det varma soliga vädret tidigare i vår men efter den 
senaste tidens mer normala väder med regn börjar banan återhämta sig och bli så fin som 
den brukar vara. 
 

Vi har fått en ny hemsida, www.sisjogk.se. Den gamla hemsidan, www.sisjogolf.se, ligger 
fortfarande kvar ett tag till men kommer att fasas ut. Gå gärna in på vår hemsida för att se 
vår verksamhet. Titta t.ex. i klubbens tävlingsprogram och anmäl er till våra tävlingar, det 
perfekta sättet för t.ex. nya medlemmar att lära känna oss andra. Klubbens nya medlemmar 
välkomnades som vanligt med den egna tävlingen Intro Cup i början av maj som föregicks av 
information från styrelse och kommittéer. I en satsning för att få ännu fler nya medlemmar 
har styrelsen gjort reklam för klubben genom annonsering i gratistidningen Göteborg Direkt 
som vi hoppas ska ge resultat. Vi har även arrangerat Golfens Dag 25'e maj som lockade 
omkring 30 nyfikna besökare. Inte så många kanske, men utifrån deras entusiasm tror vi att 
de kommer att sprida budskapet till sina vänner att golf är jättekul. 
 

Ett praktiskt kom-i-håg också: 
Behöver ni gå på toaletten efter eller innan receptionen är öppen så är koden till dörren på 
hörnet 6790. 
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