GG OY ja RY - HALLITUSTEN PÄÄTÖSTIEDOTE 2-2017
Gumböle Golf Oy:n ja Ry:n hallitukset pitivät vuoden toiset kokouksensa torstaina 9.3.2017. Läsnä olivat kaikki
hallitusten jäsenet. Ohessa ovat oleellisimmat asiat koko osakas- ja jäsenkunnalle tiedoksi.
1. GG Oy:n ja Ry:n tilinpäätökset vuodelta 2016
 molemmat hallitukset hyväksyivät vuoden 2016 tilinpäätökset, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen
liitetietoineen sekä toimintakertomukset. Tilinpäätökset menevät vielä tilintarkastajan lopulliseen
kuittaukseen ja kun niistä on saatu tilintarkastuskertomukset, ne tulevat vuosikokousten hyväksyttäviksi
 vuosikokousten päivämääräksi päätettiin tiistai 25.4.2017 ja paikaksi GG Klubitalo. Kokouskutsut
toimitetaan osakas- ja jäsenrekisterin mukaisiin sähköposti- ja postiosoitteisiin sääntöjen ja
yhtiöjärjestyksen mukaisesti
 Oy:n yhtiökokouksen kutsuun päätettiin lisätä kohta, jossa hallitukselle myönnettäisiin valtuutus ottaa
vastaan 1 € kauppasumma vastaan maksimissaan kuusi (6) kpl GG Oy:n II C- tai II D-osakkeita, joiden
kaikki maksuvelvollisuudet olisi hoidettu. Asia tulee esille itse kokouskutsussa ja osakkeet otetaan
myyntiin kokouksen hyväksymässä järjestyksessä
 kokouksessa keskusteltiin yhtiöjärjestyksen mahdollisista muutostarpeista. Päätettiin edetä niin, että
hallituksen puheenjohtaja esittelee asiaa kevätkokouksessa ja tarpeen mukaan pidetään erikseen
ylimääräinen yhtiökokous, jos kevätkokous näkee syytä edetä asiassa vielä ennen syyskokousta
2. Toimiston rekrytointi
 GG Oy:n palvelupäälliköksi on palkattu Jaana Ehrnrooth. Hän aloittaa työssään 24.4. alkaen. Hänen
toimenkuvansa on kauden 2016 Netta Kiiskisen headcaddiemasterin tehtävät lisättynä tietyillä myyntiin
ja markkinointiin sekä taloushallintoon liittyvillä tehtävillä. Tehtävä on määräaikainen syksyyn 2017 asti.
Lisäksi on tavoitteena palkata kaksi muuta caddie master-tehtävissä toimivaa henkilöä
3. GG 2017 Myynti ja Markkinointi
 pelioikeuksia kaudelle 2017 on edelleen tarjolla. Hallitus päätti Golf-messujen alkamisen vuoksi pitää
syksyn ja alkuvuoden tarjoushinnat voimassa 17.-31.3.2017 ajan
 hallitus vahvisti Green Fee –pakettien hinnat tälle kaudelle ja tiedot löytyvät kotisivuiltamme
 hallitus teki päätöksen pysyä mukana osakkaiden Kultakortti-järjestelmässä kaudella 2017
 Gumböle on mukana Suomi 100 v. teemalla, tuoden mm. omat erikoistarjoukset juhlavuoden hengessä
4. 2017 kilpailu- ja tapahtumakalenteri
 hallitus hyväksyi uuden version kilpailukalenterista, jossa mm. Gumbaloo-tapahtuma päätettiin siirtää
ajankohtaan 13.-14.5. tässä vaiheessa vielä epävarman kentän avaamisaikataulun vuoksi
 kilpailukalenteri on nyt julkistettu NexGolfissa ja yhteenveto lisätään kotisivuillemme
 kilpailuihin ilmoittautuminen päätettiin siirtää takaisin ”koko kauden kattavaksi”: ilmoittautumiset
kilpailuihin jo alkavat 1.4. alkaen ja pääsääntönä ilmoittautumisajalle tulee olemaan 5 vrk ennen kisaa
(vapaat ajat voidaan näin vapauttaa muille pelaajille 4 vrk ennen kilpailuja)
5. Toimikuntien asiat
 seurailta pidettiin vapaaehtoisuudesta kiinnostuneille 13.2. Iltaan osallistui liki 30 aktiivista
 uusi yhdistetty Klubi-/naistoimikunta kokoontui 7.3.
 senioritoimikunta on pitänyt jo kaksi tapaamista eli 20.2. ja 13.3. Toimikunta tiedottaa toiminnastaan
kaikkia seuran ”seniori-ikäisiä” kauden aktiviteeteistään
 kilpailutoimikunta kokoontuu ensi kertaa 16.3., aiheena mm. edustuspelaajakorvaukset
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