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Närvarande: Mats Welff, Magnus Jönsson, Bengt Skough, Olle Fribert, Tobias Arildsson. 

Peter Sandgren 

Frånvarande: Annelie Wiedeheim 

 

1. Mötet öppnas 

Ordf. öppnade mötet. 

 

2. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Föregående mötes protokoll 

Tre medlemmar har anmält sitt intresse för GIT-utbildningen. Även JEK förmodas bidra med 

några personer. Olle kommer att hålla utbildningen och återkommer med datum.  

 

Magnus kan nu se körjournalen för bussen men kan av tekniska skäl inte göra egna bokningar. 

Körjournalen visar att bussen även används av andra än JEK. 

 

4. Medlemsläge och ekonomi 

Medlemsläget är osäkert på grund av att ett antal medlemmar troligtvis ännu inte betalat sin 

årsavgift. 

Från årets budget finns ännu inget att rapportera. 

Klubbens investering visar nu ett positivt resultat. 

 

5. Vad är på gång – behov av åtgärder 

Juniorverksamheten: Kick Off genomförd under påsken, träningen börjar under vecka 17. 

Kläder har inhandlats till elitlagen. En del av elitspelarna är på träningsläger. Vissa spelare 

har gjort sin tävlingsdebut. 

Säsongen har kommit igång! 

 

Tävlingsverksamheten: Första tävlingen är Valborgstävlingen den 30 april (dessförinnan 

arrangerar Bolaget en tävling). Ännu inte tillräckligt anmälda för att Valborgstävlingen ska 

arrangeras. 

Tävlingen därefter är Åhus Match, med ca 25 anmälda. 

Utrymmet i tävlingskansliet är för litet. Vi behöver se över om vi med något slags hyllsystem 

kan optimera utrymmet. 

 

Medlemsfrågor: Tobias har funderat över hur vi tar emot nya medlemmar. Hur fångar vi upp 

och introducerar dem i klubben, hur hjälper vi dem med spelpartners, hur tillgodoser vi deras 

behov av ”utbildning”, regelkunskap osv? Uppdrogs åt Tobias (och det team han rekryterar) 

att med prioritet ”ta tag” i frågan. 

 

6. Introduktionskort 2019 

Förutom ordföranden erhåller Bengt årets introduktionskort. 
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7. Övriga frågor 

Peter redogjorde för regelteamets verksamhet i form av regelträffar för medlemmar och en 

egen utbildningsdag på Vasatorps GCC. Medlemmarnas intresse för regelutbildning är 

glädjande högt. 

Styrelsens representant i valberedningen, Per Ågren, har tragiskt gått bort efter en tids 

sjukdom. Styrelsen funderar på en ersättare och tar upp frågan vid nästa möte.  

 

8. Nästa styrelsemöte – förslag den 20 maj kl. 1800-2000 

Fastställdes 20 maj kl. 1800-2000. 

 

9. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

__________________________________  ________________________________ 
Peter Sandgren   Mats Welff 
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