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Protokoll fört vid Kristianstads Golfklubb i Åhus styrelsesammanträde den 
19 juni 2016. 
 
Närvarande: Mats Welff (ordf), Olle Fribert, Peter Sandgren, Niklas Wramås, Bengt Skough, 
Annelie Wiedeheim och Sussanne Friman. Frånvarande: Jan Friedrichsen. 
 
 
1. Mötet öppnas 
Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Val av sekreterare 
Valdes Peter till sekreterare och Mats att justera protokollet. 
 
3. Fastställande av dagordning 
Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
4. Föregående mötes protokoll 
Damernas tisdagsgolf har kommit igång och fungerar väl. 
Bengt och Olle har tagit fram ett excelblad för enkel och översiktlig uppföljning av deltagandet i 
våra klubbtävlingar. 
Sussanne informerade om arbetet med en ”referensgrupp” och återkommer i frågan. 
De medlemsbrickor och kepsar som ännu inte är uthämtade, hämtas framöver i receptionen. 
 
5. Information 
Informerade Mats om Bolagets planer för ut/ombyggnad av Åhus Östra och klubbhusområdet 
och det som är känt om det pågående förberedelsearbetet och tidsplanen. Styrelsen har påpekat 
det angelägna i att klubben och medlemmarna får information så snart detta kan ske och VD har 
lovat att så ska bli fallet. 
 
6. Medlemsläget 
Fortsatt positiv utveckling. Bengt visade ett kalkylblad, med vilket vi enkelt och översiktligt kan 
följa upp förändringarna i medlemsläget och de ekonomiska följderna av detta. 
 
7. Ekonomi 
Redovisade Bengt ekonomirapporterna. Inget övrigt att notera. 
 
8. Rapport från kommittéerna 
JEK: 
Juniorträningen pågår enligt plan. 
Uppskattat läger för de yngre just avslutat. 
Foursome- och matchligan pågår för fullt, liksom utbyte med några skånska klubbar. 
På grund av informationsbrister kunde KGK delta med endast en spelare på SuperCamp, som 
genomfördes på vår klubb. 
Osäkerhet råder angående den tredje tränaren i sommar och detta kommer att följas upp. 
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MK: 
Genomförda aktiviteter – mental träning, regelkunskap och nine-and-dine – har varit 
uppskattade. Planering av kommande aktiviteter pågår. 
Hemsidan är delvis omarbetad efter MK:s önskemål. 
Diskuterades hur vi ska kommunicera viss information, t ex sportsliga framgångar i tävlingar. 
Frågan löstes inte. 
MK förslag att kontinuerligt via KGKinfo ge regel- och golfetikettips diskuterades som en 
intressant idé att jobba vidare med. 
 
TK: 
Intresset ser ut att vara stort inför sommarens klubbtävlingar. 
Diskuterades det olyckliga i att slagtävlingen den 5 juni fick ställas in på grund av för få anmälda, 
och åtgärder för att detta inte ska behöva upprepas. 
Åhuskannan är flyttad på grund av krock med annan tävling, vilket bl a ledde till diskussion 
angående vårt samarbete med Skånes Golfförbund (se nedan). 
I väntan på besked från Bolaget angående ombyggnad av Åhus Östra planeras KM preliminärt till 
helgen den 3-4 september. 
Seriegolfen fungerar väl. 
 
 
9. Inför sommaren – behov av åtgärder 
Inga särskilda åtgärder – utöver rutin – behöver vidtas. 
 
10. Övriga frågor 
Annelie påpekade betydelsen av att hon som ansvarig för starters blir informerad om 
förändringar i tävlingsprogrammet mm. 
Uppdrogs åt ordföranden att bjuda in ”våra” förtroendevalda i Skånes Golfförbund till nästa 
styrelsemöte för ömsesidig information. 
Delgavs ledamöterna vissa detaljer kring styrelsegolfen den 11 juli. 
 
11. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir söndagen den 14 augusti kl 18-2000. 
 
12. Mötet avslutas 
Förklarade ordföranden mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:                                             Justeras: 
Peter Sandgren                                              Mats Welff   
 
 
 
 


