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Rangen stängdes i mitten av november efter allt höstregn som gjorde att bollarna pluggade sig i 

leran. Kom ihåg att era bollkort även gäller på World of Golf där ni i egenskap av medlemmar i Sisjö 

GK får 20% bonus när ni laddar era bollkort. 

 

I början av månaden hjälpte cirka 10-15 medlemmar till med att pussla ihop trasig gräsmatta som 

vildsvinen hade bökat upp. Även om vi har ett fungerande elstängsel efter att banarbetarna 

trimmade rent under det tidigare i höstas kan det inträffa att vildsvin går in ändå. Ser ni sönderbökad 

gräsmatta kan ni gärna laga det genom att lägga eller rulla tillbaka bitarna med gräsmatta enligt den 

enkla regeln ”gröna sidan upp". Även i slutet av månaden gjordes en insats på banan då 10-15 

medlemmar krattade upp löv som låg mellan 3’ans och 5’ans fairway. Alla som har hamnat där vet 

hur irriterande det är när bollen bara försvinner under något av alla nedfallna löv. 

 

Sisjö GK hade årsmöte 21 november. Många medlemmar deltog, 84 st. Valet av klubbordförande blev 

så jämnt som det kan bli, det blev oavgjort mellan Carl Ingemar Johansson och Bo Manelius. I 

enlighet med stadgarna drogs det lott och Carl Ingemar vann. Protokollet är nu publicerat på 

hemsidan. 

 

Ett styrelseförslag som röstades igenom av årsmötet med knapp majoritet gällde årsavgifter. De 

medlemmar som sedan 2012 varje år har betalat en 600 kr lägre årsavgift än andra kommer få höjt 

sin avgift med 300 kr 2020 och året därpå få höjt ytterligare 300 kr för att hamna på samma nivå som 

andra. Anledningen till att dessa medlemmar har haft en lägre avgift sedan 2012 är att de en gång 

betalade 5000 kr i inträdesavgift. Fram till 2019 har de genom lägre årsavgifter fått tillbaka 4800 kr av 

dessa pengar. Med detta förslag kommer de efter 2020 fått tillbaka 5100 kr som ersättning för de 

5000 kr de en gång betalade. Styrelsen förstår att många av de som nu blir höjda självklart hade velat 

fortsätta betala så låg årsavgift som möjligt, men vi tycker att det ska vara rättvist. 

 

Inför årsmötet har det förekommit påståenden om att nuvarande styrelse har misslyckats med att 

söka föreningsbidrag. För att bemöta detta påstående visade styrelsen på årsmötet i samband med 

att budget fastställdes en förklaring av de föreningsbidrag som vår klubb söker. En sammanfattning 

av reglerna visades vilket ger slutsatsen att tidigare års ansökningar av framför allt Lokalbidraget har 

gjorts av någon som har missförstått dessa regler. För något år sedan uppgav förra styrelsen att 

kommunens regler för föreningsbidrag har skärpts men det är också ett missförstånd, det är 

kontrollen av reglerna som har skärpts. I en diskussion om detta sa en mötesdeltagare att 

kommunen hade godkänt klubben vid en kontroll förra året, men även detta är ett missförstånd. Det 

var en kontroll av att klubben är en bidragsberättigad förening samt att klubben har hyreskostnader, 

dvs om det ens finns förutsättningar för att kunna bevilja ett Lokalbidrag. Men det var inte en 

kontroll av själva ansökan för Lokalbidraget. De som undrar mer om detta kan vända sig till styrelsen 

på mail,sisjogk@telia.com. Det finns styrkande dokument för det vi skriver här. 

 

I en ytterligare diskussion var en grupp medlemmar som själva är tävlingsledare upprörda över att 

vissa tävlingsledare har lämnat in kvitton till klubben för lunch som de har ätit i samband med att de 

har haft hand om tävlingar. Det sas att lunch är för mycket pengar att ersätta tävlingsledare med och 

att ersättningen endast ska bestå av en fika.  
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De som sa detta var i våras upprörda över att de som arbetar frivilligt i klubben inte längre skulle få 

en hotellövernattning på klubbens kick-off vilket kostar avsevärt mer pengar än luncher till 

tävlingsledare. Flera andra mötesdeltagare med erfarenhet från andra klubbar sa att det är normalt 

att tävlingsledare ersätts med en lunch. Utifrån denna diskussion kommer styrelsen innan 

tävlingssäsongen 2020 fastställa en rutin för matersättning vid tävlingar så att alla tävlingsledare vet 

vad som gäller. 

 

Vi vill önska alla medlemmar en God Jul och Gott Nytt År.  

 

 


