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Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-05-07 
 
 
Närvarande: Mats Welff, Annelie Wiedeheim, Niklas Wramås,   

Sussanne Friman , Peter Sandgren, Bengt Skough och 

Olle Fribert 

 
 
1. Mötet öppnas  

Ordförande öppnade mötet.  

 

2.   Valdes Niklas till sekreterare. 

 

3.   Dagordningen fastställdes. 

. 

4.   Föregående mötesprotokoll. 

Redovisade Mats diskussion med Bolagets VD och de ledande i JEK angående fakturering av 

kostnaderna i junior- och elitträningen.  

Redovisade Olle de preliminära kostnaderna för träningskläder till deltagare i Seriespelet. 

Uppdrogs åt Niklas att snarast – dock senast den 12 maj – återkomma till Tävlingskommittén 

med förslag till upplägg av Åhuskannan 2017. 

 

5.   Ekonomi 

Redovisade Bengt översiktligt det ekonomiska läget. Diskuterades medlemsläget, där siffrorna 

visade förvånande höga avgångar. Diskuterades vidare huruvida budgeten redan nu ska revideras, 

men beslutades att vänta. Säkerställdes samsyn angående JEK justerade budget. 

 

6.   Nu kör vi igång! 

Tydliggjorde Mats behovet av att – efter inställd modevisning, Valborg och Valborgstävling – 

gasa på och avisera och marknadsföra kommande medlemsaktiviteter och klubbtävlingar. 
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Diskuterades behovet av att om möjligt ”fylla på” Tävlingsprogrammet med några tävlingar, samt 

behovet av marknadsföringsåtgärder. 

 

7.   Rapport från kommittéerna – kommande verksamhet 

Medlemskommittén: KGKinfo om kommande medlemsaktiviteter kommer i veckan. 

Förberedelser för ”regelvandringar” pågår. 

 

Tävlingskommittén: arbetar med att fylla på tävlingsprogrammet med några tävlingar, samt för att 

skaffa sponsorer till några. 

 

Junior- och elitkommittén: verksamheten är i full gång och fungerar väl med de nya tränarna. 

 

8. Bolaget-Klubben 

Diskuterades den nya organisation som aviserats i Bolaget och eventuella konsekvenser för 

Klubbens del. Inga farhågor uttrycktes. 

 

Dock finns farhågor för Restaurangens möjligheter att tillräckligt aktivt bidra till 

medlemsaktiviteterna och klubbkänslan. Det befaras att Restaurangens öppettider och i viss mån 

dess prisnivåer kommer att begränsa ”klubbhuslivet”. Uppdrogs åt ordföranden att fortlöpande 

föra diskussioner med Bolaget i frågan.  

 

 

9.   Invigning Åhus Östra  

Den första klubbtävlingen – ”Invigningsslaget” - kommer att spelas på Åhus Östra den 6 juni. 

Trots att tävlingen kommer att bli mycket välbesökt anser styrelsen att det vore passande och 

trevligt med en särskild ”Invigningsceremoni/aktivitet” vid lämplig tidpunkt dessförinnan. 

Huruvida detta blir genomförbart beror i hög grad på väderförhållande under maj och om/när 

banan kan öppnas vid något tillfälle före den 6 juni. 

Uppdrogs åt Medlemskommittén att komma med förslag till ”Invigningsceremoni/aktivitet” att 

kunna genomföras någon gång den 3-5 juni. 
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10. Starters/golfvärdar 2017 

Annelie informerade om läget inför säsongen. Intresset är stort bland medlemmarna och detta 

kommer att fungera utmärkt under säsongen. Klubben är tacksam för Bolagets generösa 

inställning till detta. Golfvärdarna börjar sin tjänst fredagen i vecka 19.  

 

11. Styrelsens sommarskoj 

Uppdrogs åt Annelie och Sussanne att förbereda styrelsens sommaraktivitet, om möjligt helst den 

12 augusti. 

 

12. Nästa styrelsemöte 

Den 11 juni kl 1800-2000. 

 

13. Övriga frågor 

Beslutades hur de nya bagbrickorna till klubbens medlemmar ska delas ut. Det sker i första hand 

under helgen den 13-14 maj och därefter via Receptionen.   

 

14. Mötet avslutas 

Avslutade ordföranden mötet. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

Niklas Wramås   Mats Welff 

 

 

 

 

 

 


