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Protokoll fört vid KGK styrelsesammanträde 2018-06-17 
 
Närvarande: Mats Welff (ordf), Annelie Wiedeheim, Magnus Jönsson, Bengt Skough, Peter 
Sandgren, Olle Fribert 
 
 

1. Ordförande öppnade mötet. 
 

2. Valdes Magnus Jönsson till sekreterare. 
 

3. Dagordningen fastställdes. 
 

4. Föregående mötes protokoll 
Lades till handlingarna 

 
5. Ekonomi.  

Medlemssidan är fortfarande oklar. Uppdrogs åt Mats att tillsammans med Bengt klara ut 
frågan i ett möte med Bolagets ekonomichef Pia. 
 
Junior-Elit har fokus på bevakning av träningskostnaderna. Har kontroll på utgiftsflödet. 
 
Tävling har oväntat höga kostnader för seriespelet. Uppdrogs åt Olle att följa upp 
kostnaderna och – tillsammans med shopen - intäkterna för kläder till seriespelarna. 
 
Uppdrogs åt Mats att följa upp en faktura angående installation av datorer. 

 
 
          6. På gång – behov av åtgärder 
              Junior-Elit verksamhet löper enligt plan. Bra träningsverksamhet. 
 
              Tävling: bra uppslutning på lagtävlingar, mindre bra på singeltävlingar. Kan vara en tydlig  

 trend. Uppdrogs åt Olle att ytterligare förbättra marknadsföring inför tävlingar genom att 
utnyttja sociala medier. Samråd tas med Anna i receptionen. 
 
Starters/klubbvärdar: fungerar mycket bra. Stort intresse från medlemmar att hjälpa till. Ett 
ökande problem är dock de köer som uppstår vid Östra hål 10 när medlemmar/gäster 
unnar sig alltför långa fikapauser. Uppdrogs åt Annelie att försöka rekrytera ytterligare 
värdar för att säkerställa ett smidigt ”flöde” vid kiosken/hål 10. 
 
7. Tekniskt stöd till Starter´s office 
Peter redogjorde för det arbete som har gjorts: bl a inköp/installation av två datorer. När     
två skärmar inskaffats kommande vecka kommer start-, resultat- och övrig information 
att kunna visas från Starters´s office och via ett fönster på innergården. 
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8. Styrelsen juliaktivitet 
Flyttas till augusti. Ansvarig: Annelie. 
 
9. Övriga frågor 
Informerade Mats om sitt med möte med Bolagets Carl-Henrik Dahlqvist. Bl a 
diskuterades 
- rutiner för betalning av medlems-/spelsrättsavgifter 
- medlemsfrågor 
- Bolagets stöd till Klubben och faktureringsfrågor 
- Tävlingsverksamheten 

            
             Vidare informerade Carl-Henrik om mycket positiv feedback från medlemmar och gäster  

på banornas kondition och skötsel, samt att byggnad av ny maskinhall med 
personalutrymmen påbörjas inom kort med beräknad invigning den 1 mars 2019. 
 
10. Nästa styrelsemöte 
Den 19 augusti kl 1800. 
 
11. Avslutade ordföranden mötet 
 

 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Magnus Jönsson                                                              Mats Welff 
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