
 
 
 
 

Junior Kommitté möte 8/1 -2012 
 

Mötesanteckningar 
 
 

• Genomgång och presentation av kommitténs medlemmar för Jonas Eriksson 
som är ny ordförande för i år. 

• Genomgång och planering av kommande inomhusträningar för grupperna: 
Golf kul, Callaway och Ben Hogan. Inomhusträningarna kommer att bedrivas 
på söndagar under jan – mars, i april månad börjar vi utomhus. 

• Deltagarlista skall användas från och med första träningen på söndag och 
resten av säsongen. Dels får vi koll på vilka som skall betala träningsavgift 
samt att vi kan få aktivitets bidrag från SISU. Vem ser till att denna lista finns 
nu på söndag? 

•  Seth tog upp önskemål ifrån Golf kul gruppen som skall framföras till 
styrelsen att de vill uppföra en balansbana samt gungor på angivna platser i 
anslutning till träningsytor. Vi avvaktar resultat av detta efter presentation till 
styrelsen. 

• Seth tog upp möjligheten att få fram nya gungor till de yngre barnen samt att 
hitta en ny placering för gungorna, detta presenteras till styrelsen för beslut. 

• Seth tog upp önskemål om att få upp en skylt vid rangen som anger att klubb 
träning har företräde vid de specifika träningstillfällen klubben anordnar. 
Skyltförslag bör tas fram och presenteras för styrelsen. Vem gör detta? 

• ”Gröna Boken” skall börja användas igen för gruppen Golf Kul, de som har 
något exemplar hemma tar med det till kansliet så kopierar vi upp så att alla 
deltagare har var sitt. 

• Vi diskuterade önskemål att ledare och spelare i respektive grupp skall ha en 
gemensam klädsel så att vi tydligt kan se vem som är vem samt ge ett 
proffsigt intryck. Detta måste vi bestämma på nästa möte vem som börjar 
titta på klädsel alternativ och kostnad. 

• Regler och instruktioner för resekostnader i samband med tävling skall 
uppdateras samt delas ut till respektive ledare och även föräldrar. 

• När nya junior rummet är klart skall en anslagstavla användas vid ingången till 
denna byggnad som informerar om tävlingar, träningar, nyhets info i 
allmänhet. 



• Det finns behov att utöka ledarstaben runt varje träningsgrupp, det behövs 
fler föräldrar som är engagerade, namn förslag fanns, dessa personer bör 
kontaktas inom kort. 

• Vi skall planera så att våra bästa juniorer, proffs spelare kan delta på våra 
träningar minst 2ggr/månad. Detta skall det finnas fasta datum då vi vet att 
de deltar på våra träningar. 

• Juniorkommitténs budget skall presenteras för kommittén, Jonas ansvarar för 
att få rätt underlag. 

• Kan vi engagera våra ungdomar att sälja fika, korv etc i samband med 
tävlingar tex. vid hål 15! för att få in pengar i föreningen? Detta får tas upp 
närmare säsongsupptakt för utomhus säsongen.  

• Solveig tog upp behovet av att göra mer aktiviteter tillsammans utanför golfen 
för att skapa samhörighets känsla tex: Grillkvällar, Pizzakvällar, Badkvällar….. 
kan vi få till en föräldraförening som tar tag i detta? 

 
 
Jonas Eriksson 

 
 


