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Närvarande: Mats Welff, Peter Sandgren, Annelie Wiedeheim, Olle Fribert, Bengt Skough,
Magnus Jönsson
Förhinder: Tobias Arildsson
1. Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
3. Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna utan vidare kommentarer.
4. Preliminärt årsbokslut och årsberättelse 2019
Bengt informerade om läget. Budgeten följs och resultatet presenteras på nästa styrelsemöte.
Klubbens investerade medel har givit bra avkastning under 2019. Beslutades att överskottet
(del av) ska realiseras och användas för att köpa in en annan buss.
5. Underlag för budget 2020 – första diskussion
Budget för 2020 kommer sannolikt att i stora drag likna budgeten 2019. Viss höjning av priset
för JEK träningstimmar.
Beslutades att därutöver upprätta en budgetpost för aktiviteter riktade mot klubbens damer.
6. Årsmöte 2020 – tidsplan och handlingar
Fastställdes tids- och arbetsplanen inför årsmötet. Alla handlingar är klara och lokal är bokad.
7. Vad är på gång – behov av åtgärder
Uppdrogs åt Olle och Mats att göra nödvändiga förberedelser inför bussbytet.
8. Övriga frågor
Nuvarande buss säljs och en annan kommer att köpas in och beräknas vara på plats i god tid
till säsongsstart. Beslutades att upprätta bestämmelser att ligga till grund för bussens
utnyttjande. Även fortsättningsvis har junior- och elitverksamheten högsta prioritet vid
bokning.
På Olles initiativ diskuterades hur vi ska agera när/om alltför få har anmält sig till en
klubbtävling. Preliminär slutsats blev att av tävlingsprogrammet ska framgå inte bara
maxantal startande utan även minsta antal deltagare för att en tävling ska genomföras.
Regel- och handicapteamet kommer att bjuda in medlemmar till informationsträffar när
säsongen närmar sig.
9. Nästa styrelsemöte
Beslutades 9 februari kl 18-20, då även revisor Krister Asplund kommer att inbjudas.
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10. Mötet avslutas.
Ordföranden avslutade mötet.
Protokollet justerat
Mats Welff
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