
Projekt 70m in                     2021-05-25 
Extra medlemsmöte hölls 17/5 
Det extra medlemsmöte som hölls den 17/5 som skull ta beslutet att gå vidare befanns tyvärr enligt stadgarna 
ha fel benämning för att kunna vara beslutsmässigt. Rätt benämning skulle varit extra årsmöte. Mötet ägnades 
istället åt att ånyo gå igenom tänkt projektupplägg med fokus på spelbarhet, samt att olika synpunkter 
luftades.  

Pågående aktiviteter 
Tiden fram till det extra årsmötet ägnas åt kostnadskalkyl, inhämtande av godkännande från markägare samt 
inventering av tillståndsbehov från myndigheter. Tidplanen ses över då vi nu tyvärr ligger sent i processen. 
Budgeten är fortfarande 7 mkr där 5.5 mkr förutsätts lånas. Beroende på vad kostnadskalkylen ger får 
omfattningen anpassas till given budget. 

Medlemmarna har uppmanats skicka in sina kommentarer och synpunkter, som fortfarande inkommer och 
välkomnas. Styrelsen sammanställer dessa kontinuerligt. Vi kan konstatera att renovering och ombyggnad av 
vår bana engagerar. Utmaningen är att alla olika spelarkategorier skall få så många av ”sina” önskemål 
tillgodosedda som möjligt, vilket vi i skiss-skedet säkerställt genom vår remissgrupp. Naturligtvis måste det bli 
en gyllene medelväg om vi skall ha ambitionen att ha en bana som faller de flesta i smaken. En del önskemål 
blir infriade och andra inte. En lösning kommer någon att ogilla medan någon annan blir överförtjust. Så enkelt 
är det och detta måste alla medlemmar acceptera. 

Vi vill påminna om projektets huvudsakliga syfte, då det ibland försvinner i enskilda frågeställningar: 

- Öka kvalitet och upplevelse i greenområden  
- Renovering och justering av samtliga bunkrar 
- Förstora och renovera greenytor för fler möjliga flaggplaceringar  
- Ombyggnation av några utvalda hål för att höja spelupplevelsen 

Nytt beslutande extra årsmöte 
Kallelse till nytt extra årsmöte kommer. Styrelsen undersöker möjligheten att få ett större engagemang och ett 
större valdeltagande genom alternativ till möte på plats. Vid ett normalt årsmöte samlas omkring 2-5% av 
medlemmarna för att rösta. För styrelsen är det viktigt med en bred förankring i en så viktig fråga. 
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