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Protokoll fört vid KGK styrelse sammanträde 2017-09-17 kl 1900-2100
Närvarande: Mats Welff (ordf), Annelie Wiedeheim, Sussanne Friman, Bengt Skough, , Olle
Fribert, Peter Sandgren
Frånvarande: Niklas Wramås

1. Ordförande öppnade mötet.
2. Valdes Olle Fribert till sekreterare
3. Dagordningen fastställdes.
4. Föregående mötesprotokoll.
Informerade Bengt om sitt uppdrag att söka olika alternativ för placering av klubbens
kapital.
5. Ekonomi och medlemsläge.
Informerade Bengt om medlemsläget; en ”nettoökning” under året om 100 medlemmar.
Avgångarna har varit relativt stora( 87 fulltidsmedlemmar och 50 juniorer), varför
beslutades att ordföranden ska undersöka om det finns några avgångar som inte är
”naturliga”.
Informerade Bengt om det ekonomiska läget. Farhågorna för ett JEK:s budget kommer
att överskridas blir besannade. Beslutades att efter säsongen begära ett möte med Bolaget
för att diskutera hur obalansen mellan tränarnas ambitioner och Klubbens ekonomiska
möjligheter ska hanteras under kommande år.
Diskuterades LOK-stöd och aktivitetsbidrag. Uppdrogs åt Niklas att säkerställa att JEK
snarast skapar rutiner för hur bidragen ska följas upp och redovisas.
6.

Kommittérapporter.
Medlemskommittén:
Utflykten till Karlshamns GK är inställd p g a för få anmälda.
Förslår att genomföra regelgenomgång med förbundsdomare i samband med Nordic
Leaguefinalen andra veckan i oktober. Beslutades i enlighet med förslaget.
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Tävlingskommittén:
Olle konstaterade att prognosen för antalet startande i tävlingarna 2017 knappt kommer
att uppnås och likaså uppnås knappt målet på intäktssidan. Dock återstår tre tävlingar att
redovisa innan årets slut.
KM genomfördes 2 – 3 september och 85 medlemmar tävlade i mästerskapet.
Arrangemanget, som inkluderade fri buffé, möttes med positiv respons från deltagarna.
Målet är 100 tävlande i KM 2018.
7. Klubbens framtida organisation.
Diskuterades i ett första steg hur Klubben bör vara organiserad under kommande år.
Uppdrogs åt styrelsens ledamöter att i sina nätverk känna pulsen bland medlemmarna inför
fortsatt diskussion vid nästa styrelsemöte.
.
8.

Kommitté- (funktionärs-) golf.

Beslutades att arrangera golftävling med efterföljande buffé för ledamöterna i de olika
kommittéerna, samt några funktionärer därutöver. Inriktningen är att genomföra den 28 oktober
och Annelie är ansvarig.
9.

Styrelsegolf.

Föreslogs att genomföra ”styrelsegolf” med efterföljande julbord den 25 november.
Ansvariga: Annelie och Sussanne.
10.

Nästa möte
Den 22 oktober kl 1800-2000.

11.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Olle Fribert

Mats Welff
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