Anteckningar vid möte med Handigolfkommitte’n
Datum: 24/1 2018
Närvarande:
Eleonor,Marianne,Harald,Lisbeth,Ulla,Anneli,Per, Sven-Inge,Robert,Lennart och Bosse
Två gäster från Höviksnäs gruppboende, Tjörns kommun; Anna-Karin och Sissi.
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Kommittén har utökats med två nya medlemmar, Bosse Falck och Lennart Jonsson, och är nu
fulltalig.
Harald gick igenom föregående mötes anteckningar.Våra två kommunrepresentanter fick en
tydlig och bra redogörelse för det gångna årets lyckade aktiviteter .
Artikel i vår tidning Teetime ; förslaget lästes igenom. Mycket bra tyckte samtliga. Bilder
från förra säsongen skall finnas i artikeln.Bilderna måste godkännas av respektive
deltagare.Harald mailar över bilderna till kommunrepresentant.
Önskemål och synpunkter från Anna-Karin och Sissi framkom; -Kan träningstider
senareläggas helst kl 11 alt kl 10.30?Nuvarande tid kl 10 krockar med deltagarnas
frukosttider.- Kontinuitet med medhjälpare och tränare.Samma personer som blir väl kända.Vi skall vara försiktiga med fysisk kontakt.- När vi får nya deltagare är det bra om personalen
tipsar om särskilda beteenden.
Harald informerade om ev. säsongsavslutning på Lyckornas GK. Bra tyckte våra gäster från
gruppboendet. Bara personalen är informerad innan så kan ordinarie transporter förlängas
och gå till Lyckorna.
Datum för träningstillfällen under året bestämdes. Start söndag13 maj kl 11.00,
sommaravslutning v 26 kl 9.00-12.00.
Start igen lördag 11 augusti kl 11; obs lördagar gäller fram tom 15 september. Tillkommer ev
särskild terminsavslutning.
Träningstillfällen och ansvar enl. nedan:
Våren, söndagar 11.00-ca12.30
13/5 Anneli, Marianne och Per
20/5 Anneli,Harald, Lisbeth och Lennart (ej Robert)
27/5 Ulla, Bosse och Sven-Inge
3/6 Anneli, Marianne och Per
10/6 Anneli, Lisbeth och Lennart
17/6 Marianne,Harald,Ulla och Bosse
30/6 Avslutning 09.00-12.00. Så många som möjligt och sedan golf på Lyckorna

Hösten, lördagar 11.00- ca 12.30
11/8 Ulla, Bosse och Harald
18/8 Ulla, Bosse och Sven-Inge

25/8 Lisbeth, Lennart,Marianne och Harald( ej Robert)
1/9 Anneli,Ulla och Bosse
8/9 Lisbeth,Lennart och Harald

o

15/9 Anneli, Marianne, Per och Harald(förmodligen avslutning med grillning)
Bidrag.
*Kan sökas från Tjörns kommun.Harald ansöker och skickar in budgeten.
*Lokstöd; Eleonor kollar upp.
*SISU; Ulla kollar. Personnummer behövs.

o

* Lions och Victoria fonden(Radiohjälpen); ansökan gör Harald och Marianne
Justering av Verksamhetsplan
Ändring av bl.a. år, namn ; integration utgår ; enbart Handigolfkommitte’n .

o

Ändringar i” strategi”; ta bort personnamn(ansvar Harald).
Budget 2018.Revideras frånbudget 2017.Totala kostnader:30000kr,
Minskade kostnader för PRO med 3000kr.
Per har koll på fysiska handikapp;kommer att etablera kontakter betr. Rehab

o

Per kommer också att ha möte med Lotta N på TK. Ny separat grupp kan ev starta kl 10
samma dagar som Handigolf gruppen med neurologiska funktionsnedsättningar .
Gruppstorlek:max fem deltagare.
Justera hemsidan.
*justera namnet
*träningstillfällen, tid och datum
*lägga till Bosse och Lennart till kommittén .
*lägga in verksamhetsplan 2018

o

*lägga alla protokoll i en mapp.
T shirt/kepsar
Beslöts att söka pengar, 5000kr, via Lions.

o

Eleonor undersöker och ordnar beställning.
Påskfika
Inget påskfika.

o

Borås

o
o

Seminarium tisdag 29 maj.Utbildning för kommittén .
Inga övriga frågor.
Nästa träff blir torsdag 19 april. Susanne Gutke inbjudes.
Föredrag om autism.

Vid pennan

Marianne Möller
Sekreterare

