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Närvarande: Mats W, Magnus J, Bengt Skough, Olle Fribert, Annelie Wiedeheim, Peter 

Sandgren  

Frånvarande: Tobias Arildsson. 

 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande öppnade mötet. 

 

2. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 

 

4. Vad händer i ”omvärlden”? 

- Diskuterades den information som styrelsen erhållit från Bolaget. 

- Diskuterades turbulensen i Skånes Golfförbund, dess styrelse och juniorsektion. 

- Informerade Mats om arbetsläget i valberedningen inför årsmötet i mars. 

 

5. Medlemsläge och ekonomi 

Medlemsläget i princip oförändrat i förhållande till föregående årsskifte, någon lite minskning 

på juniorsidan. Det uppsatta ”taket” gällande seniormedlemmar är uppnått. För juniorer finns 

inget tak. 

Klubbens ekonomi är i balans, dock återstår några poster att bokföra i JEK:s konton, 

då vissa avräkningar inte är reglerade. 

Diskuterades bussen, dess ganska dåliga skick och den omfattande utlåning som JEK har svårt 

att ha kontroll över. Uppdrogs åt Magnus och Olle att undersöka vilka alternativ som kan stå 

till buds för att få till en förbättring under 2020. 

 

6. Vad är på gång – behov av åtgärder 

Tävlingsprogrammet för 2020 är nästan klart, förhandlas med Bolaget inom kort. 

JEK:s säsong är i stort avslutad, vissa proffsspelare håller på att kämpa om tourkategorier 

inför 2020. 

Vinterträningen kommer att starta i mitten av november. 

Inga åtgärder från styrelsen erfordras. 

 

7. KM 2019 – utvärdering, behov av förändringar? 

Beslutades att KM 2020 ska spelas vid ungefär samma tidpunkt som i år, samt att styrelsen 

ska vidta åtgärder för att öka intresset för KM, främst på damsidan. 

 

8. Tidningen Svensk Golf fr o m 2020 

Diskuterades hur klubben ska agera när Svensk Golf upphör som medlemstidning under 2020. 

Beslutades att klubben ska teckna avtal med förlaget som innebär att medlemmarna erbjuds 

prenumeration till rabatterat pris under 2020. Uppdrogs åt Mats att hantera frågan.  
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9. Riktlinjer för Klubben vid begravningar mm 

Eftersom enskilda styrelseledamöter varit på medlemmars begravning vid flera tillfällen under 

senare tid diskuterades om klubben ska ha någon policy för representation vid begravningar. 

Inget beslut togs i frågan.  

 

10. Övriga frågor  

- Medlemmar har framfört önskemål om bokning på Västra under lågsäsong. Uppdrogs åt 

Olle att lyfta frågan vid möte med Bolagets VD.  

- Beslutades att inte genomföra den s k Funktionärsgolfen under 2020. Intresset bedöms vara 

för lågt. 

- ”Webbshopen” diskuterades. Uppdrogs åt Olle att lyfta frågan vid möte med Bolagets VD.  

- Uppdrogs åt Annelie att ansvara för styrelsens julaktivitet den 24 november. 

- Lyftes frågan kring vilken (eventuell) rabatt klubben erhåller vid olika inköp av Bolaget. 

Beslutades att ta upp frågan med Bolaget. 

- Uppdrogs åt Mats att bestämma möte med Bolagets ledning vid årets slut, bl a för att 

diskutera planeringsförutsättningar inför 2020, samt att ta upp vissa frågor (se ovan). 

 

11. Nästa styrelsemöte 

Söndagen den 8 december kl 16.00- 18.00. 

 

12. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet. 
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