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Protokoll fört vid KGK styrelsesammanträde 2018-10-21 
 
Närvarande: Mats Welff (ordf), Olle Fribert, Peter Sandgren, Magnus Jönsson (från p 8), Bengt Skough, 
Annelie Wiedeheim. 
 
 

1. Ordförande öppnade mötet. 
 

2. Valdes Olle Fribert till sekreterare. 
 

3. Dagordningen fastställdes.  
 

4. Föregående mötesprotokoll.  
 
KM-tavlorna i ”glasrummet” är nu uppdaterade t o m 2018. HIO-tavlorna hänger ännu så länge 
kvar, men bör tas ner eftersom HIO-uppföljning/redovisning numera sker på hemsidan. Uppdrogs 
åt Mats att undersöka med Bolaget om dessa kan/bör ersättas med något annat.  
 
Informerade Olle om det nya prisskåpet för KM-vandringspriserna. 
 
Informerade Olle om en faktura seriekläder som är justerad och krediterad. 
 
Protokollet lades till handlingarna. 

 
5.    Ekonomi 
 

Bengt redovisade en prognos som visar på ett positivt resultat för året. Styrelsen var enig om att 
Magnus´ effektiva kostnadsuppföljning/kontroll starkt har bidragit till detta.     

      
 

       6.     På gång – behov av åtgärder 
 
              Tävling: 
              Inget behov av åtgärder. Två tävlingar återstår 2018; Gåsagolfen och Glöggolfen. 
 
      7.      Klubbtävlingar 2019         

 
Diskuterades ett förslag från Bolaget om samarbete kring klubbtävlingarna 2019. Uppdrogs åt Olle 
att inhämta mer beslutsunderlag från Bolaget, samt från sitt team, innan beslut tas. 
 

      8.     Herrarnas seriespel 2019 
 

Efter förhandlingar med Bolaget är inriktningen att klubben får anmäla 8 lag till herrarnas 
seriespel 2019. Detta är en stor minskning i förhållande till 2018. Styrelsen anser att det är en 
angelägen medlemsfråga att få anmäla ytterligare ett lag i klasserna H60, H70 och H75, varför det 
uppdrogs åt Mats att återuppta förhandling med Bolaget med detta som mål. 
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9.     Styrelsens höstbrev 
 

Diskuterades ett utkast, som ska kompletteras med vissa uppgifter av Magnus. Beslutades att brevet,     
med vissa justeringar, ska skickas ut till medlemmarna omkring den 1 november. 

 
10.   Övriga frågor.  
                
        Föreslog Bengt att styrelsen planerar in ett möte i medio december i syfte att utarbeta en preliminär 
        budget för 2019. Beslutades att mötet äger rum måndagen den 17 december på kvällen. 
              
 
11.    Nästa styrelsemöte  
 
        Den 18 november kl 1800-2000. 
 
12.    Mötet avslutat. 
 

 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
Olle Fribert   Mats Welff 
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