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Närvarande via Microsoft Teams: Mats Welff, Peter Sandgren, Olle Fribert, Bengt Skough, 
Magnus Jönsson, Annelie Wiedeheim, Tobias Arildsson, Christin Möller. 
 
 

1.Mötet öppnas 

Ordföranden öppnade mötet 

 

2. Fastställande av dagordning  

Fastställdes dagordningen. 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Lades till handlingarna med följande kommentarer: 

Bolaget och Styrelsen har kommit överens om hanteringen av medlemskön; transparens och 

tydliga kriterier. Dessa kriterier avses kommuniceras till medlemmarna vid årsmötet i mars 

2021. 

Klubben har nu en egen e-postadress, foreningen@kristianstadsgk.com Styrelsens ledamöter 

har ett gemensamt ansvar att bevaka inkorgen. Eventuell samordning av svar på inkommande 

mail åligger Mats. 

Följdes vinteromställning och besiktning av bussen upp. 

 

4. Ekonomi och medlemsläge 

Uppdrogs åt Bengt att följa upp medlemsläget efter deadline för utträde den 4 december. 

 

Det ekonomiska resultatet för 2020 blir mycket positivt, främst på grund av att en hel del 

planerad verksamhet har fått ställas in under året. Till resultatet bidrar också utfallet av 

Klubbens finansiella investeringar. 

 

5. Budget för 2021 – en första diskussion 

Beslutades att i planeringen inför 2021 utgå ifrån att det blir ett ”normalt” år. 

 

Konstaterades att underlag finns för att vid nästa styrelsemöte den 11 januari presentera ett 

första utkast till budget för junior- och elitverksamheten (Magnus) och tävlingsverksamheten 

(Olle). 

 

6. Styrelsen och dam/herrgolfen – arbetsrelation 

Under 2021 kommer Klubbens företräden att begränsas till damgolf på måndagar och herrgolf 

på onsdagar. Beslutades att Klubbens dessutom ska utverka företräde för juniorgolf en dag i 

veckan. 

Eftersom förutsättningarna för dessa företräden förändras i förhållande till tidigare år 

beslutades att styrelsen i högre grad ska engageras i verksamheten. Utsågs Mats, Annelie och 

Peter som ansvariga för detta och beslutades att de i ett första steg ska kalla de ansvariga (Eva 

Mårtensson, Björn Stevenberg och Stig Svensson) till ett samordningsmöte. Verksamheten 

avses redovisas vid årsmötet i mars 2021. 

 

7. Spelrättsavtalet. 

Diskuterades Bolagets förhandlingsbud till översyn av spelrättsavtalet. Därvid redovisade 

Magnus en djuplodande och intressant statistik angående bokade tider under 2020. 
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Uppdrogs åt Mats och Magnus att i ett nästa steg fortsätta förhandlingen med Bolaget.  

 

8. På gång – behov av åtgärder 

Inget att rapportera. 

. 

9. Nästa styrelsemöte 

Fastställdes den 11 januari kl 1800. Mötet blir sannolikt digitalt. 

 

10. Övriga frågor 

En medlem har påpekat att protokoll från några styrelsemöten saknas på hemsidan. Uppdrogs 

åt Mats att rätta till. 

 

11. Mötet avslutas 

Avslutade ordföranden mötet. Detta skedde aningen abrupt och utan artighetsfraser eller 

tillönskan om trevliga Jul- och Nyårshelger. Detta får tillskrivas effekterna av den 

intellektuella utmattning som orsakats av p 7 ovan.  
 
 
 
 
Vid tangentbordet   Protokollet justerat 
Peter Sandgren   Mats Welff 

 

http://www.kristianstadsgk.com/
mailto:info@kristianstadsgk.com

