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Närvarande: Bengt Skough, Mats Welff, Magnus Jönsson, Annelie Wiedeheim, Olle Fribert, 

Tobias Arildsson, Peter Sandgren, Christin Möller, 
 

 

1.Mötet öppnas 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Informerade Mats om att Bolaget har delgivits styrelsens uppfattning om hur medlemskön bör 

hanteras. 

Informerade Olle och Magnus om Junior-KM den 4 oktober. 

Informerade Annelie och Christin om ”Onsdagsdamerna”. 

Informerade Christin om sin uppföljning av olika Facebook-grupper med anknytning till 

klubbens damer. 

 

4. Ekonomi och fördjupad budgetanalys 

Redogjorde Bengt för den med anledning av pandemin reviderade budgeten. Redogjorde han 

vidare för Klubbens kapitalinvestering, varvid uppdrogs åt honom att med förvaltaren se över 

placeringarna.  

 

5. Medlemsläget 

Medlemsantalet har ökat under året och vi är nu strax över 1600 seniormedlemmar och knappt 

400 juniorer. Detta avviker något från det uppsatta målet, varför uppdrogs åt Mats att följa 

upp utvecklingen. 

 

6. Kommande vintersäsong 

Diskuterades kommande vintersäsong och konsekvenserna av ombyggnaden av Åhus Västra. 

Styrelsens mening är att medlemmarna över lag är positiva till utvecklingen och har 

accepterat de konsekvenser detta får för spelet kommande vinter/vår. Viss oro bland 

vintergolfare har dock märkts. Bolagets avtal med Skepparslövs GK angående vinterspel har 

fått som följd att även andra klubbar i närområdet erbjuder liknande avtal. Detta är enbart 

positivt. 

 

7. Vad händer – behov av åtgärder 

Tävlings - Ålaslaget är genomfört, eventuellt som årets sista tävling. Anmälan till seriegolfen 

2021 ska göras före den 31 oktober. 

Christin väckte en idé om en ”Running competition” över säsongen 2021 för såväl herrar som 

damer. Uppdrogs åt Christin och Tobias att utveckla idén till ett konkret förslag att redovisas 

vid nästa möte. 
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Junior/elit- Säsongen fortsätter. Tävlingar spelas fortfarande, med varierad framgång. 

Träningen fortsätter under hela september, varefter avslutning sker som traditionen bjuder 

med mörkergolf för de yngsta. Glädjande ökning av antalet juniorer under året. Senare 

kommer vinterträningen igång. 

 

8. Bussen 

Diskuterades Klubbens buss. Uppdrogs åt Mats att förnyat förankra i Bolaget 

överenskommelsen angående vaktmästarens uppgift vad gäller ”dagligt driftunderhåll” av 

bussen. Diskuterades möjligheterna/viljan att när så är lämpligt hyra ut bussen till medlemmar 

och ortens idrottsföreningar. Den frågan bordlades. 

 

9. Övriga frågor 

Beslutades att ta initiativ till ett möte med Bolagets ledning inför 2021 under senhösten. 

Frågor att ta upp ska diskuteras under kommande styrelsemöten men det står klart att 

tillgängligheten på banorna blir en kärnfråga. Beslutades att styrelsemötet i oktober i hög grad 

ska ägnas åt ”tillgänglighet”, varför ledamöterna uppmanades att till ordföranden skicka in 

sina tankar i ärendet under kommande veckor. 

 

Informerade Mats om nödvändigheten av att ha ordnade rutiner vid attest vid uttag i 

restaurangen. Namnlista finns i restaurangen och berörda ska informeras om gällande rutiner. 

 

10. Nästa styrelsemöte 

Den 19 oktober kl. 18.00 

 

11. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

 

      Vid pennan        Justerat 

 

 

______________________  _____________________________ 

         PeterSandgren                                                                     Mats Welff 
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