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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. Hälsades Christin särskilt välkommen som ny ledamot i
styrelsen.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
3. Konstituering av styrelsen, arbetssätt och uppdrag.
Styrelsen konstituerade sig enligt följande för 2020:
Valda av årsmötet med särskilt ansvar:
Mats – ordförande
Olle – ansvar för tävlingsverksamheten
Magnus – ansvar för junior- och elitverksamheten
Tobias – ansvar för medlemsfrågor
Utsedda av styrelsen med särskilt ansvar:
Peter – vice ordförande, sekreterare, hcp- och regelfrågor
Bengt – ekonomi
Annelie – funktionärsfrågor och golfvärdar
Christin – frågor rörande damernas golf och aktiviteter
Mats – styrelsens representant i valberedningen
4. Föregående mötesprotokoll
Lades till handlingarna utan kommenterar.
5. Budget för 2020
Beslutades enligt Bengts förslag till budget för 2020. Budgeten är i balans. Bifogas.
6. Tidsplan för styrelsemöten under året
Beslutades enligt följande:
Mån 13 april kl 1800 – 2000, Sön 10 maj kl 1800 – 20.00, Mån 15 juni kl 1800 – 2000, Mån
24 aug kl 1800 – 2000, Mån 21 sept kl 1800 – 2000, Mån 19 okt kl 1800 – 2000, Mån 16 nov
kl 1800 – 2000, 14 dec 18.00 - 20.00
7. Klubbens buss
Olle avslutar köpet av buss, ansvarar för att den blir försäkrad och hämtar under v 11.
Beslutades att anta ”Regler för bussen” med smärre formuleringsändringar som görs av Mats
och Magnus. Reglerna läggs på hemsidan och i receptionen.
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8. SGF introduktionskort
Det ena kortet tilldelas, som reglerna föreskriver, klubbens ordförande.
Det andra kortet erbjöds åt Magnus, som ger svar på nästa möte.
9. Styrelsearvoden
Styrelsearvodet är utbetalt till styrelsens medlemmar.
10. SGF Förbundsmöte den 25 - 26 april.
Beslutades att KGK inte ska deltaga.
11. Läget – något som kräver åtgärd från styrelsen
-JEK förbereder årets säsong. Ny satsning kallad Supercamp, som vänder sig juniorer
nedanför absoluta toppskicket, planeras med deltagande av någon av våra professionella
spelare. Magnus är nöjd med teamets sammansättning. Man har planer på att använda tjänsten
”Svenska lag” för uppföljning av verksamheten.
-Annelie planerar årets golfvärdsorganisation. Upplägget enligt tidigare år. KGK- info på väg
ut.
- TK. Årets tävlingsprogram är klart och publicerat. Tävlingsteamet klarar genomförandet,
men rekrytering av fler är fortsatt angeläget. Att göra KM mer attraktivt blir en av säsongens
utmaningar, varför Olle avser sammankalla en särskild arbetsgrupp i ärendet.
- Medlemsfrågor, Tobias hade inget att rapportera.
- Hcp-teamet kommer att ha en träff för information kring nya det världshcpsystemet den 10
mars.
- Christin väckte frågan om hur klubben ”dokumenterar” HIO och banrekord. Beslutades att
nuvarande metodik med HIO på hemsidan ska användas. Angående banrekord ska styrelsen
återkomma.
12. Övriga frågor
Diskuterades tävlingskläder för lagen i SGF seriegolf. Beslutades en inriktning att klubben
även fortsättningsvis betalar 1/3 och den enskilde 2/3 av kostnaden för kläderna.
Uppdrogs åt Olle att förmedla denna inriktning till lagansvariga för herr- och damlagen och
att följa upp ”kostnadsbilden”.
Christine uttryckte synpunkter på klubbens hemsida och övriga medlemmar instämde.
Uppdrogs åt Mats att undersöka Ägarbolagets planer för översyn/förbättring av hemsidan.
13. Nästa styrelsemöte
Måndag 13 april kl. 1800 – 2000
14. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.
Justeras:
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