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Protokoll fört vid KGK styrelsemöte den 30 oktober kl 1800-2000 

 
Närvarande: Mats Welff (ordf), Bengt Skough, Annelie Wiedeheim, Jan Friedrichsen, Peter 
Sandgren, Olle Fribert, Niklas Wramås och Sussanne Friman (via länk). 
 
1. Mötet öppnas 
Förklarade ordföranden mötet för öppnat. 
 
2. Sekreterare för mötet 
Valdes Niklas Wramås att föra mötesprotokoll. 
 
3. Fastställande av dagordning 
Fastställdes dagordningen. 
 
4. Föregående mötes protokoll 
Från genomgången av protokollet noterades att 

- shopen fr o m 1 november drivs  av Bolaget 
- Pierre Fulke berättar om ombyggnaden av Åhus Östra för klubbens medlemmar den 2 

nov. Ca 100 anmälda. 
- vi ännu inte har kunnat komma överens om något datum för möte med David Green  
- Sussanne inom kort ska genomföra en enkät bland årets nya medlemmar 
- Annelie inom kort ska hämta in erfarenheter kring starterarbetet. 

Därefter lades protokollet till handlingarna. 
 
5. Medlemsläget 
Redovisade Bengt en sammanställning över medlemmarnas antal, kön och ålder som underlag för 
analyser inför det kommande planerings- och budgetarbetet. 
   
Konstaterades att medlemsintäkterna stämmer överens med medlemsantalet. 
 
6. Ekonomi 
Prognosen tyder på ett sämre resultat än budgeterat. Orsakerna till detta är klarlagda. 
 
7. Rapport från kommittéerna 
Medlemskommittén har inga planerade aktiviteter kvar under 2016. Planeringsarbetet inför 2017 
är igång och kommer att redovisas för styrelsen enligt arbetsplanen. Nödvändig samordning 
kommer att ske med Tävlingskommittén. 
 
Tävlingskommittén har en tävling kvar att genomföra – Gåsatävlingen. Inför arbetet med 
tävlingsprogrammet för 2017, vilket ska föredras för styrelsen vid nästa sammanträde, kommer 
kommittén att göra en analys över vilka medlemmar (kön, ålder) som deltar i vilken typ av 
tävlingar. Strävan är att förnya tävlingsutbudet. Sannolikt kommer kommittén också att planera 
för något fler tävlingar, bland annat singeltävlingar, nästa år.  
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Junior- och elitkommittén är mycket nöjda med verksamhetsåret, inte minst med det stora antalet 
nya juniorer i gruppträning. Av årets verksamhet återstår bara JSM-spelet i Spanien. Kommittén 
har tackat av Jessika och Petter under trevliga former. 
 
8. ”Målsättning och riktlinjer för KGK Seriegolf” 
Styrelsens riktlinjer för seriegolfen 2017 har varit på ”remiss” hos lagledarna i de olika lagen och i 
allt väsentligt funnits bra och lämpliga. Med några smärre ändringar fastställde styrelsen 
dokumentet att tillämpas fr o m verksamhetsåret 2017. 
 
9. Nordea Masters 2017 
Beslutades att klubben ska förklara sig villig att delta med funktionärer i 2017 års Nordea Masters 
på Barsebäck Golf and Country Club. Olle Fribert och den/de han utser är ansvariga. 
 
10. Årsmöte 2017 
Beslutades att årsmötet ska hållas den söndagen 5 mars kl 1600. 
 
11. Övriga frågor 
Beslutades att styrelsen ska genomföra en utvärdering av arbetsåret. Jan Friedrichsen leder 
arbetet. 
 
Uppdrogs åt Mats och Niklas att bjuda in David Green vid en tidpunkt i månadsskiftet 
november/december, varvid både styrelsen och junior- och elitkommittén deltar. Mötet är av stor 
betydelse för planerings- och budgetarbetet inför 2017. 
 
12. Nästa styrelsemöte 
Se p 11 ovan. 
 
 
Vid protokollet 
Niklas Wramås                            Justeras 
                                                    Mats Welff  
 


