Styrelsebrev Sisjö GK september

Det är med stolthet som vi kan berätta att Sisjö GK vann GGFs Matchspelscup i år. Det är en
lagtävling med handicap där varje tävlingsomgång består av en match foursome, två matcher singel
och två matcher fyrboll bästboll. Sisjö GKs lag under ledning av den spelande lagkaptenen Daniel
Johansson slog först vår granne Torrekulla på hemmaplan, sedan Forsgården på bortaplan. Därefter
slog vi Delsjön hemma och i finalen slog vi Albatross borta. Nästa år ska vi försöka ha med två lag så
att fler kan delta i den här roliga tävlingen.
Nu när det är höst börjar banan bli lite blötare och nedslagsmärken på greenerna blir djupa och fula.
Glöm inte att laga dina och även andras nedslagsmärken när du är på green. Att greenerna är
hålpipade och ändå inte helt platta är ingen anledning att som spelare strunta i att laga
nedslagsmärken. Hålpipning gör nytta åt gräset, men nedslagsmärken skadar gräset och måste lagas.
Så här ska du göra: https://www.youtube.com/watch?v=sxzoJFnJEF8
Till hösten brukar det även vara dags för ett årsmöte och många med oss undrar säkert hur det
kommer att bli med det i år med tanke på Corona och regler för hur många deltagare som får samlas
vid en sammankomst. SGF följer Riksidrottsförbundets (RF) rekommendationer och på RFs hemsida
om årsmöten står följande:
RF menar att en förening eller ett förbund med kalenderår som verksamhetsår om möjligt ska
genomföra sitt årsmöte senast under det tredje kvartalet, men absolut senast den 31 december
2020. Det är styrelsens ansvar att fatta ett klokt beslut om hur årsmötet kan genomföras, utifrån
gällande lagar och förordningar samt med beaktande av myndigheternas allmänna råd. RF anser att
det inte är godtagbart att 2020 års årsmöte ställs in eller i sin helhet flyttas till 2021, även om det råder
en pandemi.
I skrivande stund har det meddelats att regeringen överväger att höja gränsen för antal deltagare vid
sammankomster från 50 till 500 deltagare, i alla fall för sittande deltagare med minst 1 meters
mellanrum och så länge det inte blir en ökad smittspridning i samhället. Beslut om detta ska
regeringen ta 8/10 och i så fall börjar lättnaden gälla från 15/10.
Baserat på detta är det styrelsens ambition att det ska kunna hållas ett årsmöte i höst innan november
månads utgång såsom stadgarna säger. Vi återkommer med besked om datum och plats när vi vet
var regeringens beslut landar och vilka rekommendationer SGF ger utifrån det.

