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Protokoll fört vid Kristianstads Golfklubb i Åhus styrelsesammanträde den
17 april 2016
Närvarande: Mats Welff (ordf), Annelie Wiedeheim, Olle Fribert, Peter Sandgren, Niklas
Wramås, Bengt Skough, Sussanne Friman och Carl-Henric Dahlqvist (bolagets VD)
Frånvarande: Jan Friedrichsen

1. Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet.
2. Val av sekreterare och justeringsperson
Valdes Annelie Wiedeheim till sekreterare och utsågs Mats Welff att justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen.
4. Föregående mötes protokoll
GITutbildning för TK genomförd av Anna Berg.
Annelie och Sussanne ska på nytt kontakta Henrik Lynge och diskutera hemsidans uppdatering.
Möte bestämt till onsdagen den 27 april kl 16.00. Offertförfrågan ställs till Henrik för arbetet
angående klubbens info.
Peter fortsätter att i samråd med Olle driva ärendet med regel- och tävlingsledareutbildning inom
klubben.
5. Vad händer på KGK? Redovisning från kommittéerna. Behov av åtgärder från
styrelsen.
MK:
Sussanne redovisade MK:s förslag till aktiviteter 2016. Förslagen diskuterades och MK arbetar
vidare. Medlemsaktiviteterna läggs efter hand ut på hemsidan.
Inkommen fråga från medlem kring golfresa utanför klubbens regi diskuterades. Beslutades att all
verksamhet som bedrivs i klubbens namn ska godkännas av klubbens styrelse och/eller Bolaget.
TK:
Alla tävlingar finns nu i GIT. TK går ut med KGKinfo inför säsongen, bl a med information om
Swishbetalning, inga kontanter mottages vid tävlingsanmälan.
Olle gavs i uppdrag att samla information om ”tisdagsgolfen” för damerna. Diskuterades hur vi
kan få nytt flyt i denna.
JEK:
Junior – och elitträningen fungerar inte tillfredsställande på grund av ett sent avhopp i
tränarstaben. Dessutom har ett antal intresserade ungdomar inte kunnat beredas plats. Styrelsen
anser att det finns stor risk att träningen varken kvantitativt eller kvalitativt uppfyller klubbens
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krav, vilket vore oacceptabelt. JEK gavs i uppdrag att i samråd med pron hitta extra tränare.
Klubben är beredd att vid behov tillföra resurser för arvodering av extra tränare. Ärendet
brådskar.
6. VD informerar.
Carl-Henrik informerade om nuläget och framtidsplanerna. Ett medlemsmöte kommer att
arrangeras för information till medlemmarna.
7. Ekonomi
Lades till handlingarna.
8. Ambitionshöjningar i vår verksamhet - diskussion
Diskuterades olika åtgärder för att göra klubbens verksamhet mer attraktiv för medlemmarna.
Styrelsen gav kommittéordförandena i uppdrag att till nästa möte återkomma med tänkbara och
kostnadsberäknade förslag. Förslagen ska dels kunna genomföras innevarande år, men ska också
kunna ligga till grund för hösten planeringsprocess inför 2017.
9. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
11. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir måndagen den 16 maj kl 18:00-20:00.
12. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.
Vid protokollet:

Justeras:

Annelie Wiedeheim

Mats Welff
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