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Protokoll fört vid KGK styrelse sammanträde 2018-04-15 kl 18.00 
 

Närvarande: Mats Welff (ordf), Annelie Wiedeheim, Bengt Skough, Olle Fribert, Peter 
Sandgren och Magnus Jönsson  
 

1. Ordföranden öppnade mötet. 

 

2. Valdes Peter Sandgren till sekreterare 

 

3. Fastställdes dagordningen.  

 

4. Föregående mötesprotokoll.  

Lades till handlingarna med ett fåtal kommentarer. 

 

 5. Ekonomi  

Betonade Bengt vikten av att tränarna rapporterar träningstimmar utan dröjsmål, så att 

Bolaget kan fakturera i tid och vi får möjlighet till effektiv kostnadsuppföljning. 

Rutinerna bör etableras tidigt under säsongen. Uppdrogs åt Mats och Magnus att 

kommunicera detta med sina respektive ”kontaktytor” i Bolaget. 

 

6. Vad är på gång – behov av åtgärder 

Tävlingsverksamheten 

Alla tävlingar är upplagda och tävlingsledare utsedda. Tävlingskansliet kommer att 

flyttas till ”studiohuset” den kommande veckan. 

Årets första tävling, Valborg, krockar olyckligt med Bolagets vårscramble sedan denna 

flyttats till 28 april. Målgrupperna för de båda tävlingarna torde dock inte vara 

desamma. Beslutades att snarast marknadsföra Valborgstävlingen i hopp om att den kan 

genomföras.  
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Junior- och elitverksamheten 

Vinterträningen är avslutad och kick-off för utomhussäsongen är genomförd.  

Gruppträning startar vecka 16. Vi räknar med cirka 180 juniorer i träning. Alla juniorer har 

fått erbjudande om att köpa loggade kläder. 

Fråga angående om KGK tänker ingå i samarbetet ”Fritt spel för junior” är ställd till bolaget, 

svar inväntas. 

Medlemsfrågor. 

Intresset att tjänstgöra som starter är stort bland medlemmarna. Bolaget erbjuder samma 

ersättning som förra året. Annelie organiserar och genomför. 

Sussanne, som avgick vid årsmötet, fullföljer som sitt sista uppdrag gästföreläsning av 

Pluspraktik. Mats understödjer. 

 

7. Tidsplan för styrelsemöten 2018 

Den föreslagna mötesplanen godkändes enligt nedan: 

13 maj, 10 juni, slutet juli – styrelsens sommaraktivitet, 19 augusti, 16 september, 

21 oktober och 18 november. Samtliga ordinarie möten kl 1800. 

 

8. Introduktionskort 

Beslutades att årets två introduktionskort tilldelas Mats, eftersom styrelsens ordförande enligt 

reglerna ska ha det ena kortet, och Peter. Beslutades vidare att inriktningen är att Bengt ska ha 

den ena kortet 2019 och Magnus 2020. 

 

9. Styrelsens representant i valberedningen. 

Beslutades att utse Per Ågren. 

 

10. Övriga frågor 

 

Följande frågor diskuterades:  

 

- Det är styrelsens mening är att alla tävlingar/arrangemang som arrangeras på KGK ska 

framgå av tävlingsprogrammet, däremot inte arrangemang som innebär spel på andra 

banor. 

- Medlemmar uttrycker svårigheter att hitta träningsytor på klubben. Styrelsen föreslår att 
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fairway på tidigare åttonde hålet förbereds så att den kan utnyttjas för träning med egna 

bollar. Av samma skäl behövs någon form av schema för när träningsytorna används av  

      tränarna, t ex för juniorträning. 

     - Klocka med officiell tävlingstid bör finnas på väggen i anslutning till tävlingskansliet. 

    Uppdrogs åt Mats att kommunicera ovanstående frågeställningar med Bolagets VD.  

 

- Informerades om att samtliga lokalutrymmen på klubben måste bokas i restaurangen före 

användning. 

 

- Uppdrogs åt Olle och Peter att utreda tekniska lösningar för att visa tävlings/resultat-

information via skärm vid det nya tävlingskansliet och, om möjligt, på andra platser inom 

klubbhusområdet. Förslag till lösning (-ar) redovisas vid nästa styrelsemöte. 

 

       11. Nästa styrelsemöte 

        

       Den 13 maj kl 18.00. 

 

 

       12. Mötet avslutades 

 

   

          

Vid protokollet:   Justeras: 

 

  Peter Sandgren                   Mats Welff 
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