Tiivistelmä Imatran Golf ry:n hallituksen kokouksesta 15.10.2020
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Jäsenasiat
- Golfliitolle on ilmoitettu seuran jäsenmäärä per 31.8.2020: 575 jäsentä.
- Green cardin suoritti kauden kursseilla 61 henkilöä.
- Mietitään vaihtoehtoja erilaisiksi alkeispaketeiksi tulevalle kaudelle.
Vastuualueet
* Hankehakemuksen tilanne
- Kaksivuotinen (2021-2022)Leader-hankehakemus golfseuran elinvoimaisuuden kasvattamiseksi, toiminnan
nostamiseksi uudelle tasolle ja seurakehittäjän palkkaamiseksi on tarkoitus jättää lokakuun loppuun mennessä.
* Syyskokous
- Päätettiin pitää syyskokous keskiviikkona 25.11.2020 klo 18 Tietäjäntalon auditoriossa. Sihteeri hoitaa ilmoituksen
Uutisvuokseen.
- * IG Oy Imatran ja Imatran Golf ry:n väliset sopimukset
- Kenttäsopimus rakennetaan syksyn aikana.
* Teemu Eerolan esittäytyminen
- Teemulla on laaja työsopimus, johon kuuluu mm. jäsenrekisterin pito, jäsenlaskutus, kilpailukalenterin rakentaminen,
kilpailutoiminnasta vastaaminen, yhteydenpito Golfliittoon ym. Osallistuu seuran hallituksen kokouksiin pyydettäessä.
* IG Oy Imatran tilannekatsaus
- Tilikausi päättyy 31.10.
- Osakkeenomistajia on 79. Uutta osakeantia ei suunnitella.
- Takaysiltä poistuvat sähkölinjat: voimalinjan siirto ja rakentaminen ovat meneillään ja valmista pitäisi olla vuonna 2022.
Oy rahoittaa projektia.
- Kartoitetaan lähiseutujen kentät yhteistyön kehittämiseksi.
Koulutus
- Nykyisin ei ole enää seuratuomareita, vain aluetuomareita. Koulutus tapahtuu verkossa. Selvitetään & rohkaistaan
jäsenistöä osallistumaan koulutuksiin.
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Nuoriso ja kilpailevat juniorit
1. Laatuseura
- Golfliiton seurakehittäjän tapaaminen syyskuussa 26.9. IG, VG ja KoskiGolfin ohjaajien kauden päättäjäisissä.
- OKM-hankkeen sparraus
 Coach card menossa painoon
 VG teettänyt YouTube -lähipelikisavideoita ohjaajille ja pelaajille
 Valmennuslinjaus odottaa valmentajien kanssa läpikäyntiä
- Käytiin lävitse aikuisten ja lasten määriä eri seuroissa ja uusien jäsenten määriä.
2. Junioritoimikunta
- COVID19
 Seurataan EKSOTEn ohjeistusta. Treenit tarvittaessa tauolle ja tarjotaan perheille simuvuoroja.
 IG logo kangasmaskeja hankitaan
- Vanhempien ja junioreiden palautekyselyn läpikäynti (17 vastaajaa)
3. Koulutus
4. Varainkeruu
- Varainkeruu on onnistunut tänäkin vuonna hyvin.
-- EEKOOlta 500 €
-- Golfliitto 2000 €. Marika Taitokarin toteuttama juniorigolfvideo ”Miksi golf on siistiä ja mikä on parasta meidän
junnutoiminnassa?” voitti valtakunnallisen videokisan ja kuittasi voitosta 2000 euron stipendin seuran juniorityöhön.
Voitto käytetään jäsenhankintaan keväälle ja kesälle.
5. Juniori-ryhmät
- Ulkotreenit päättyneet
- Talvikausi alkaa 1.11. Frisbeegolf -tapahtumalla Vuoksenniskan koulun liikuntasalissa.
- Vuoksenniskan koululta varattu 2h/vko
- Simulaattorista ostettu 30h junnuille
- Make vetää treenit torstaisin Tiikereille ja Draiveille, maanantaisin Tehoryhmälle
- Ukonniemi Areenalta odotetaan vastauksia avoimista vuoroista.
Seniorit
- Ossi ei jatka senioritoimikunnan johdossa. Haku päälle uuden vetäjän rekrytoimiseksi.
Ladygolf
- Naistoimikunnassa on ollut viisi jäsentä. Ladygolf on ollut aktiivista: viikoittaiset naistenkierrokset, kilpailut ym.
- Ensi kaudeksi kaavaillaan yhteistoimintaa Itä-Suomen seurojen kanssa: kilpailuja, matkoja ym.
Tiedotus
- Mini-Bermuda pyritään julkaisemaan loka-marraskuun vaihteessa.
Kapteenien puheenvuoro
- Kapteenit kävivät kesän aikana esittäytymässä alkeiskurssilaisille
- Kapteenin malja myönnettiin tänä vuonna Seija Lehtolalle aktiivisesta seuratoiminnasta sekä suuresta työpanoksesta
kentän kukkaistutusten ja ympäristön hoidossa.
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