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Styrelsemöte måndagen den 1 april kl 1800-ca 2000, förslag till 

dagordning 

Närvarande: Mats Welff (ordf), Olle Fribert, Peter Sandgren, Magnus Jönsson, Annelie 

Wiedeheim, Bengt Skough och Tobias Arildsson 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande öppnade mötet. Hälsades Tobias särskilt välkommen till styrelsen. 

2. Val av sekreterare 

Valdes Peter Sandgren till ständig sekreterare 

3. Fastställande av dagordning  

Fastställdes föreslagen dagordning. 

4. Föregående mötes protokoll 

Uppföljning av eventuell GIT-utbildning. Olle har varit i kontakt med SGF:s IT-ansvarige. 

Digitalt utbildningsmateriel finns på webben, men styrelsen menade att det  är det 

bättre med extern utbildare som kommer till oss. Inbjudan till intresserade medlemmar 

går ut snarast via KGK-info genom Olles försorg. 

Fritt spel vid juniorutbyte är nu sanktionerat av bolaget. 

Mats har samtalat med bolaget angående vikten av ömsesidig information. Hänvisar bl a 

till spelrättsavtalet mellan parterna. 

I övrigt lades protokollet till handlingarna. 



5. Konstituerande av styrelsen 

Konstituerade styrelsen sig enligt nedan: 

Mats – ordförande 

Peter – vice ordförande och ständig sekreterare. 

Bengt – ekonomiansvarig. 

Olle - särskilt ansvarig för tävlingsverksamheten 

Magnus - särskilt ansvarig för junior- och elitverksamheten 

Tobias - särskilt ansvarig för medlemsverksamheten 

Anne-Lie – särskilt ansvarig för starter/golfvärdverksamheten 

 

6. Medlemsläge och ekonomi 

Bengt hade inget att rapportera. Ännu. 

7. Vad är på gång – behov av åtgärder 

Olle hade ännu inget att rapportera från tävlingsverksamheten. 

Magnus informerade att utomhusträning har startat, informationsträffar och tävlingar 

börjar rulla igång redan i början av april. Ansökan om bidrag för tjejsatsning är 

inskickad. 

Diskuterades i ett första steg Tobias´ ansvarsområde. 

8. Golfvärdar 2019 – läget 

Det finns ett stort intresse för att agera golfvärd. Redan ca 60 anmälda. Det finns alla 

förutsättningar för att bedriva verksamheten lika ambitiöst som föregående år. 

 

9. Plan för styrelsemöten 2019 

Styrelsen planerar att träffas vid följande datum under året: 

tisdag den 23 april 

måndag den 20 maj 

måndag den 17 juni 

måndag den 19 augusti 

måndag den 16 september 

måndag den 21 oktober 



måndag den 18 november 

Kl 1800-2000 vid varje tillfälle. 

10. Styrelsens representant i valberedningen 

Utsågs Per Ågren.  

11. Introduktionskort 2019 

Erbjöds de två kort som klubben erhåller från SGF åt dels ordförande, vilket är regel, 

samt till Bengt, som dock ställde sig tveksam att acceptera det. Frågan bordlades till 

nästa möte. 

12. Övriga frågor 

Uppdrogs åt Magnus att i samverkan med receptionen säkerställa tillgång till 

bokningskalendern för bussen. 

Regelteamet har inbjudit till och redan startat med regelgenomgångar för klubbens 

medlemmar. Vidare kommer teamet att delta i en ytterligare utbildning den 13 april. 

13. Nästa styrelsemöte - förslag den 23 april kl 1800-2000 

14. Mötet avslutas 

 

 

 

 


