
Protokoll 
Datum 

2018-08-19 
Kommitté 

styrelsen 
Protokoll nr 

6 
Av 

Annelie Wiedeheim 

 

Kristianstads Golfklubb i Åhus   •   Box 41   •   296 21 Åhus   •   044-24 76 56 

www.kristianstadsgk.com   •   info@kristianstadsgk.com  

 

 
 

Protokoll fört vid KGK styrelsesammanträde 2018-08-19 
 
Närvarande: Mats Welff (ordf), Annelie Wiedeheim, Magnus Jönsson, Bengt Skough, Peter 
Sandgren, Olle Fribert 
 
 

1. Ordförande öppnade mötet. 
 

2. Valdes Annelie Wiedeheim till sekreterare. 
 

3. Dagordningen fastställdes. 
 

4. Föregående mötesprotokoll 

• Kostnader för seriespelet är oväntat höga. Olle förtydligade situationen. Orsaken 
är kostnaden för kläderna. Fortsättningsvis önskar Bolaget att klubben tar över 
utlämnande och hantering av seriekläder. Uppdrogs åt Mats att kontakta bolaget 
angående vissa ”administrativa” kostnader som Bolaget tagit ut.  

• Under juli månad har efter önskemål golfvärd funnits även vid kiosken lördagar 
och söndagar. Detta har varit värdefullt och gett bättre flyt i spelet.  

Protokollet lades till handlingarna. 
 

5. Ekonomi.  
Bengt redovisade medlemsantalet, vilket har ökat och dags dato är 1850 medlemmar. 
Bengt visade sin budgetavstämning och sitt arbete med en prognos. Uppdrogs åt Mats att 
följa upp hur sponsorbidraget från Absolut har hanterats. Uppdrogs åt Magnus och Olle 
att snarast ge prognosunderlag till Bengt. Diskuterades ett antal osäkerheter kring JEK 
verksamhet/kostnader, varför uppdrogs åt Magnus att så snart som möjligt lista dessa och 
skicka till Mats. 

 
 
          6. På gång – behov av åtgärder 
           Junior-Elit: KGK är framgångsrikt och har nu två lag i elitserierna. Juniorverksamheten är 
           omfattande och framgångsrik, dock inte slutspel i år i högsta juniorserien. 
 
           JEK leder flera juniortävlingar under september, vilket är krävande för teamet. Behovet av  
           GIT-utbildning är stort och måste planeras inför kommande år. Uppdrogs åt Magnus att  
           med hjälp av Anna lägga in tävlingsverksamheten i Bolagets verksamhetsöversikt, så att 
           anläggningens alla ansvariga är ”delaktiga”. 
 
 
           Tävling: Antalet tävlande i klubbtävlingarna är glädjande stort. Antalet starter i Åhusveckan  
           ökade något jämfört med föregående år. 
 
           Diskuterades innehållet i KGK tävlingsprogram och de osäkerheter som finns kring ”icke 
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inlagda tävlingar”. Uppdrogs åt Olle att om möjligt skapa bättre klarhet.  
 
 
 
7. KM 2018 
KM är ”marknadsfört”, bl a med affischer vid klubbhusområdet, och anmälningar är på 
väg in. Liksom föregående år bjuds alla deltagare på buffé i anslutning till 
prisutdelningen. 
 
Diskuterades (igen) hur officiella KM ska hanteras i förhållande till kategori KM. 
Uppdrogs åt Magnus att meddela Olle JEK syn på juniorernas spel/deltagande. En 
inriktning för kommande år kan vara att om möjligt spela de olika KM på olika 
speldagar. 
  
Diskuterades KM-tavlan i klubbrummet. Uppdrogs åt Olle att upprätta en tavla för 
klubbmästare herr och dam i officiella KM (befintlig) och en för mästare i de olika 
kategorierna.    
 
 
8. Styrelsen höstaktiviteter 
Styrelsemiddag den 31/8. Ansvarig: Annelie 
Funktionärsgolf den 13/10 . Ansvariga: Peter och Annelie. Inbjudan skickas ut snarast. 
Uppdrogs åt Mats att förbereda ett ”utvärderingsmöte” med Bolagets VD m fl under 
senhösten. 
  
9. Övriga frågor 
Informerade Mats om några samtal med företrädare för Bolaget och om ett 
medlemsärende. 
 
10. Nästa styrelsemöte 
Den 16 september kl 18:00-20:00. 
 
11. Avslutade ordföranden mötet. 
 

 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Annelie Wiedeheim                                                        Mats Welff 
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