
Orbitibro Discgolf 

Prottokoll 220325 

I. Mötet inleds 

Närvarokontroll:  Niclas Sjöberg, Göran Kornestedt, Kristian Johansson, (Maja Johansson 

kunde inte anluta), Martin Karlsson, Erik Möller och adj, Svante Andrèn var med en stund 

från kl.20.10. 

II. Val av justeringsperson: Erik Möller 

III. Godkände föregående protokoll 

IV. Öppna ärenden 

 Rapport från Bangrupp. Vi pratade om olika ändringar av banan, mest bana 9, 14, 15 

& 18. Delvis för tävling och delvis för en längre period. Tex. Är 15 inte bra ur 

säkerhetssynpunkt och en del andra banor korsar varandra.  

 

Vi beslöt att på lördag 26/3 testa med utkast från dungen på hål 18 för att inta korsa 

utkast från hål 2. Samtalet går vidare i tävlings- och bangrupp och fler tester planeras 

under våren 

 

Vi beslöt även att ha en städtimma efter veckogolfen 26/3. Niclas tar med sig 

redskap. 

 Damsatsning. Det är ett digitalt möte med några av de aktiva damerna planerat för 

att kolla önskemål. Efter första önskemål blir det Damgrupp(er) och seedat i 

herrgrupperna på måndagar. 

 Möte med kommunen. Göran redogjorde för samtalet som innebär att skötseln  

kommer troligtvis att skötas som tidigare. Men inget blev bestämt på detta möte som 

hölls på ett lösningsorienterat sätt där ingen ville förstöra något som fungerade. 

Banan är ju ett bra besöksmål för Tibro, både boende och gästande.  

Mer info om framtiden efter projektets avslut kommer när det finns på papper. 

 Sponsorer. Vi ska, åtminstone när vi är överens med kommun se var vi kan sälja 

sponsorplatser och vilka tjänster vi kan erbjuda. Och utifrån vad vi kan få in se vad vi 

kan sponsra.  Niclas och Göran tittar videra på det. 

 Kläder. Martin besöker GLK för pris med önskat tryck. 



 Det blir en lovaktivitet på påsklovet 11/4 kl 15 som Niclas håller i.  

Kommande lovaktiviteter är bra om det planeras i god tid. Göran kollar behovet inför 

sommaren med Helene Axelsson på Kultur&Fritid. 

 Klubbdisc/markör. Där funderade vi fram och tillbaka och beslöt att skaffa en 

klubbdisc, Reko K1 eller Fuse, med vår logga på. Göran kollar vidare på det men vi 

avaktar till hösten så vi vet hur ekonomin ser ut. 

 Kommunens föreningspool. Marcus Olsson från föreningspoolen var med och 

informerade om bakgrund och för administrativ hjälp som de erbjuder. Men kanske 

främst hjälp med tävlingar, samarbete, gemenskap, kunskapsutbyte, kommunhjälp 

och bättre samarbet kring ånaplan.  

De erbjuder även lokal på Bäckliden, dit de flyttar i April, att samlas i som ingår i 

medlemskapet som är 2 500 :- första året och därefter 500:- / år för kommande.   

Ett projekt inom Hjo-Ti-Borg ska även startas med inbriktningen: Idrotten som 

besöksmål, en besöksnäring som vi ju är en del av. 

Vi beslöt att gå med. Niclas ansvar för det. 

V. Övriga frågor: Svante jobbar på att ta över vår ekonomi. Nästa försök imorgon.  

VI. Nästa möte, digitalt den 4 maj kl. 19.30 

VII. Mötet avslutades 

 

 

Sekreterare   Justerare 

Göran Kornestedt   Erik Möller 


