Minnesanteckningar Paragolfkommittén 2019-02-05
Deltagare; Anneli, Lisbeth, Marianne, Lennart, Per, Harald
Först en liten återblick via bilder från den ”Julfika” med tomte och helt galen minigolf som vi
genomförde veckan före jul. Ett lyckat evenemang som vi försöker köra varje år.
Peter Hinnerson, idrottsläkare från Kållekärrs Rehab-avdelning, hade bjudits in för att få information
om den verksamhet för fysiskt funktionsnedsatta som vi har för avsikt att starta nu i vår. Vi började
med att visa lite bilder och filmer från SGF om Paragolf för att Peter skulle få en inblick i vad vi kan
åstadkomma. Peter blev positivt överraskad av vårt engagemang och ser goda möjligheter att
rekrytera några individer som skulle kunna få utbyte av golfträning. Det är framförallt strokepatienter
som man behandlar och Peter skall marknadsföra vårt erbjudande, även i andra grupper. Harald fixar
en skrift på en A-4 sida med lämplig bild och en formulering i text av vårt koncept för säsongen 2019.
Marianne berättade om sin medverkan på Paragolfkonferensen på Bosön nu i helgen. Det var en
intensiv helg men mycket trevligt. Medverkan från hela landet där man delade sina erfarenheter och
där kontakter för framtiden knöts. Roligt att man från förbundets sida framhåller Tjörns
Paragolfverksamhet där man anser att vi gjort allt rätt och att man ser oss som en förebild. Väl
investerad tid enligt Marianne. Observera att Handigolf byter namn till Paragolf. Harald ser till att fixa
till i kommande skrivningar och på hemsida, Tee Time artikel, bidragsansökningar mm.
Föregående protokoll gicks igenom. Harald justerar upp verksamhetsplanen för 2019 med vår
ambition att starta ytterligare träningsgrupp tills nästa träff. Bidragsansökningar har skickats till
Tjörns kommun och till SGF – Folksam. Marianne hade för Helena visat det utkast till ansökan om
scooter från Stenson Foundation och fått klartecken att skicka den i nuvarande skick. Helén är
ombedd att stansa ansökan till Victoriafonden enligt samma mall som förra året. Vi föll då på att vår
grupp inte behövde skjuta till en egeninsats så årets ansökan justeras m.h.v.t. detta.
Västtouren augusti 25 – ”Save the date”! Vi gör något kul den dagen – kanske en rolig ”förtävling” på
korthålsbanan?
Harald visade den artikel för Tee Time som är skriven och den gillades. Det blir ett helt uppslag och
med en förhoppning om att både Kicki på Höviksnäs och Johan Ernstsson kan komma med några väl
valda ord som vi kan foga in som bildtexter. Då vi har igång även en grupp för personer med fysiska
funktionsnedsättningar så bör vi se till att lokalpressen informeras för att nå fler potentiella
deltagare.
Vi kikade i våra almanackor och fann att ett datum som kunde passa alla närvarande för en
utbildningsdag var fredagen den 24:e maj. Harald kontaktar Susanne igen för att kolla om det skulle
kunna funka då. Dessutom fyller Lennart år den dagen så vi får ytterligare en anledning att fira!
Nästa möte måndagen den 8:e april kl. 19-21 (så att Anneli och Per hinner). Då är förhoppningsvis
alla flyttfåglar hemma igen?
Vid tangentbordet
Harald

