VISION 2020
Föreningsarbetet har gått i stå de senaste åren. Det vill den nya styrelsen ändra på
genom att omgående starta utvecklingsarbetet Vision 2020.
Funktionärer och medarbetare i årets verksamhet deltar men om även du som medlem
vill bidra med intresse och kunskaper är du varmt välkommen. Kontakta då ordförande
Anders Jarl på anders@jarloco.se
Uppstart sker vid ett möte i klubblokalen lördagen den 20 februari kl 10.00.
VÅRMÖTE
Vårmötet kommer att genomföras onsdagen den 6 april 2016, kl 19.00 på Brunnagården.
Kallelse, dagordning och andra handlingar kommer att finnas på hemsidan som vanligt.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast måndag den 22 februari.
BANAN
Det arbete som gjordes på senhösten med greenerna, kompletterat med ett perfekt
vinterväder, gör att det så här långt ser positivt ut. Frivilliga har hjälpt till under vintern
att rensa och bränna ris för att göra snyggt till våren. Utöver greenkeeper Stefan T och
Olle W är tre banarbetare klara för säsongen och minst en till är på gång.
RANGEN
Som vi berättade på höstmötet kommer årets extra bollpeng, som debiteras för sista
gången, att delfinansiera en ny bollmaskin. Vi har även köpt in 3 000 nya rangebollar.
Vi jagar även en sommarjobbare via Arbetsförmedlingen och Unga Jobb för att ta ansvar
för rangen, bollplock och lite vaktmästarsysslor.
TRÄNARE
I förra veckan fick vi besked om att Patrick Ödqvist inte accepterat vårt bud för
säsongen. Vi är redan igång med nyrekrytering av såväl ungdomstränare, för att direkt
komma igång med vårträningen, som utbildad PRO med målet att knyta den personen
som HeadPRO för Friibergh fr o m 2017.
OMARBETAD LOGO
I enlighet med beslut på höstmötet har logon omarbetats och gjorts lite mer modern.
VI har också beslutat att övergå till ny logo successivt som vi beställer nya trycksaker
och annat. Profilarbetet har gjorts av Jarl & Co och kommer inte att kosta klubben något.
ÖVRIGT
Tävlingskommittén är i princip färdig med årets tävlingsprogram.
Samarbetet inom GKplus fortsätter med Bernt Sahlberg som vår representant.
Snart är det vår och golf!
Styrelsen

