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Protokoll fört vid KGK styrelse sammanträde 2017-10-22 kl 1900-2100 
 
 

Närvarande: Mats Welff (ordf), Annelie Wiedeheim, Sussanne Friman, Bengt Skough, , Olle 
Fribert, Peter Sandgren och Niklas Wramås 
 

 
 
1. Ordföranden öppnade mötet. 

 
            2. Valdes Annelie Wiedeheim till sekreterare 

 
3. Dagordningen fastställdes.  
 
4. Föregående mötesprotokoll.  
 
Hanteringen av aktivitetsbidrag ska förbättras i JEK. LOK-stödet fungerar bra, men det 
finns väsentligt mer ”att hämta”. Uppdrogs åt Niklas att åtgärda inför kommande år.  

 
      5. Ekonomi och medlemsläge. 

 
Bengt redovisade klubbens preliminära ekonomiska resultat. Diskuterades åtgärder i 
uppföljningsrutinerna inför nästa år. 
Beslutades i anslutning till detta att Mats och Bengt bör träffa Bolagets ledning för ett 
”after-season-möte” under november månad. 
 

            6.     Kommittérapporter. 
 
             Medlemskommittén: 
             Beslutades att Sussanne ska kolla utvärderingar som är gjorda på andra klubbar kring 
Golfens Dag.      
             Diskuterades samarbetet mellan MK och TK. 
 
             Tävlingskommittén:     

Olle informerade om att tävlingssäsongen går mot sitt slut. Endast två klubbtävlingar 
återstår: Gåsagolfen och Glöggolfen. TK planerar nu inför nästa säsong. Bolaget önskar 
ett preliminärt tävlingsprogram före årsslutet, varför beslutades att ett första utkast ska 
diskuteras vid nästa styrelsemöte. Uppdrogs åt Mats att diskutera med Bolaget om en 
partävling över en helg som eventuellt kan bli ett återkommande ”projekt”. 
 
Junior- och elitkommittén: 
Niklas redovisade årets juniorverksamhet, som har varit mycket positiv. 
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 7. Tids- och arbetsplan inför 2018. 
 
Beslutades arbetet inför årsmötet 2018 ska bedrivas enligt följande: 
 

2017-11-26 Kommittéer/ansvarsområden redovisar ett ”första idéutkast till 
verksamhetsplan för 2018”. 

2017-01-28 Kommittéer/ansvarsområden redovisar förslag till 
verksamhetsplan/budget för 2018.  
Utkast till Klubbens budget för 2018 diskuteras. 
Verksamhetsberättelse för 2017 i utkast diskuteras. 

2018-02-11 Beslut verksamhetsplan/budget för 2018. 
Handlingar inför årsmöte slutbehandlas i styrelsen. 
Revisorerna bjuds in till detta styrelsemöte. 

2018-02-17 Handlingar inför årsmöte läggs på hemsida/i reception. 
2018-03-18 Årsmöte. Annelie bokar lokal på Åhus Seaside. 

. 
 
            8.     Klubbens organisation – en andra diskussion. 
 

Diskuterades Klubbens organisation/arbetssätt inför 2018. Beslutades preliminärt att 
genomföra förändringar. Fortsatt diskussion vid nästa styrelsemöte. 

              
            9.     Styrelsens höstbrev – diskussion 
             
            Diskuterades ett första utkast till ”Styrelsens höstbrev”. Beslutades om ett andra remissvarv 
via e-post före utskick.   
 
           10.    Övriga frågor 
     

Annelie informerade om funktionärsgolfen som genomförs den 28/10.  
HIO-tavlor m fl i klubbrummet: uppdrogs åt att ta kontakt med Anna Berg kring detta. 
Klubbens historia: uppdrogs åt Sussanne att ”forska” kring klubbens historia och 
återkomma med förslag till hur vi ska gå vidare med detta projekt.  
 
 

           11.     Nästa möte 
 

           Den 26 november kl 1800-2000. 
 
           12.    Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
Annelie Wiedeheim   Mats Welff 
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