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Protokoll fört vid KGK styrelse sammanträde 2017-06-11 
 
Närvarande: Mats Welff, Peter Sandgren, Olle Fribert, Sussanne Friman, Bengt Skough, Niklas 

Wramås 

Frånvarande: Annelie Wiedeheim 

 

1. Mötet Öppnas 

Ordförande öppnade mötet. 

 

2. Val av sekreterare 

Valdes Peter Sandgren 

 

3.Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

4. Föregående mötes protokoll 

Redovisade Olle att Åhuskannan inte kommer att genomföras i år. Den ersättas av den tidigare 

inställda flaggtävlingen. Beslutades att inför nästa år ska Åhuskannan planeras in i god tid. 

Beslutades i enlighet med Annelies förslag angående styrelsens sommargolf. 

Diskuterades ”Kommittégolfen”, dvs den tävling som i fjol genomfördes med klubbens alla 

förtroendevalda och funktionärer. Beslutades att ta beslut vid mötet i augusti. 

Informerade Mats om samtal med Bolagets VD angående restaurangens prissättning och 

öppethållande. 

 

5. Ekonomi och medlemsläge 

Informerade Bengt om att medlemsantalet hittills i år har ökat med 51 medlemmar (netto). 163 

nya medlemmar har tillkommit, men avgångarna var relativa stora i vintras. 

Konstaterades att rutinerna för att följa upp JEK:s kostnader måste stramas upp, så att styrelsen 

vid varje möte kan se uppföljningen t o m föregående månad. Bengt efterlyste en 

”halvtidsavstämning”, varför uppdrogs åt ordföranden att boka möte med David Green och 

övriga berörda. 
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Uppdrogs åt Bengt att kontrollera med Sara J så att uppföljning/rapportering av 

bidragsberättigade aktiviteter fungerar. 

 

6. Rapport från kommittéerna 

TK 

Informerade Olle om att tävlingen den 11 juni (World Amateur…) hade 35 startande. 

Nästa tävling är Midsommargolfen, som redan är fulltecknad med 88 deltagare. 

Funktionärskapet vid Nordea Masters fungerade bra. 

Anmälningsläget till kommande tävlingar ser bra ut. 

Oklarheter tycks råda vad gäller arrangörskapet av Åhusveckans fredagstävling, varför det 

uppdrogs åt Olle att reda ut frågan. 

Diskuterades betalning av startavgiften till klubbens tävlingar och andra aktiviteter. För att inte få 

bokföringsproblem visavi Bolaget beslutades att alla avgifter ska betalas antingen med kort eller 

Swish tävlingsdagen. Ingen betalning i förväg via Golf.se, således. Självklart inga kontanter. 

Uppdrogs åt ordföranden att skicka ut KGKinfo i frågan. 

MK 

Modevisningen på House of Mi” var lyckad. 

Till fototävlingen på Åhus Östra kommer sex priser att delas ut. 

Regelvandringen med Peder C var fulltecknad (35 pers) och lyckad. Ännu en regelvandring 

arrangeras preliminärt i augusti; dessutom en särskild regelvandring för nya medlemmar, varvid 

medlemskommittén bjuder på förtäringen. 

Sussanne och Olle ska träffas för att fundera över sidoaktiviteter kring tävlingar framöver. 

JEK 

Aktiviteterna pågår enligt plan. Ungdoms- och elitträningen fungerar väl. 

Framgångar för framför allt Åke Nilsson på Nordic League. 

 

7. Medlemsenkät nya medlemmar – resultat 

Enkäten var utskickad till 89 medlemmar. Den besvarades av 21, vilket anses bra. Svaren visade 

bl a 

att KGKinfo är vår överlägset viktigaste informationskanal 



Protokoll 
Datum 

2017-06-11 
Kommitté 

styrelsen 
Protokoll nr 

5 
Av 

Peter Sandgren 

 

Kristianstads Golfklubb i Åhus   •   Kavrövägen  29   •   296 35 Åhus   •   044-24 76 56 

www.kristianstadsgk.com   •   info@kristianstadsgk.com  

att de allra flesta har kunnat finna spelpartners och att de har fått del av nödvändig 

klubbinformation 

att de i allt väsentligt är nöjda med det mottagande de har fått i klubben, med tävlingsprogrammet 

och med medlemskommitténs aktiviteter. 

Beslutades att följa upp med ny enkät på liknande sätt kommande år. 

 

8. Behov av åtgärder inför sommaren 

Styrelsen såg inget behov av särskilda åtgärder eller förändringar i planeringen inför sommaren. 

 

9. Nästa möte 

Den 20 augusti kl 18-20. 

 

10. Övriga frågor 

Uppdrogs åt Peter att kontinuerligt uppdatera tävlingsinformation på anslagstavlan utanför 

tävlingskansliet. 

 

11. Mötet avslutas. 

 

Vid protokollet 

Peter Sandgren                              Justeras 

                                                       Mats Welff 

 

 
 


