Protokoll
Datum

2015-08-21
Protokoll nr

03

Styrelsemöte KGK
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Peter Sandgren

Närvarande : Mats Welff (MW), Bengt Skough (BS), Peter Sandgren (PS), Rolf Larsson (RL), Annelie
Wiedeheim (AW), Jan Friedrichsen(JF)
Förhindrad : Niklas Wramås (NW)
Adjungerad: C-H Dahlqvist (CHD),
1. Ordförande (MW) öppnade mötet.
2. Valdes Peter Sandgren (PS) till sekreterare.
3. Dagordningen fastställdes efter tillägg av punkten 4b, ”Styrelsens yttrande kring ny logotype”
4. Följande lyftes från föregående protokoll:
- Möte med kommittéordföranden är genomfört
- i samband med mötet ombads ordf i TK att förtydliga tävlingsinformationen i klubbens
tävlingsprogram
- Systemet med starters är i gång.
- Frikorten för funktionärer är utdelade.
- Några detaljer återstår innan avtal kan tecknas mellan klubben och tränarna avseende juniorträning.
- Regelansvarig på klubben är tills vidare Peder Claesson.
- GIT-utbildning är genomförd.
4b Styrelsen beslutade enhälligt att stödja den nya logotyen/grafiska profilen.
5. VD informerade om:
- Nya teeskyltar levereras och montering påbörjas under v.21.
- Banarkitekterna är i full gång med planeringar av diverse banförändringar.
- Planer finns att flytta rangen till området väster om ”pumphuset”.
6. Medlemsläget är gott och antalet medlemmar ökar just nu med ett tiotal i veckan. VD meddelade att
antal sällanmedlemmar nu är begränsat till 150, och att inga nya passiva medlemmar kommer att
tillkomma.
7. Ekonomi. Klubben har kapital på ett bankkonto som disponeras av ordf (MW) och kassören (BS)
var för sig. Resonemang följde kring hur detta kapital ska placeras. Uppdrogs åt (BS) att presentera ett
förslag på investeringsplan på nästa möte.
(BS) lyfte behovet av en framtida process för framtagande av budget, och önskade samtidigt att IK vid
nästa möte presenterar budget för innevarande år.
En körjournal och ett bokningsschema för bussens användning föreslogs.
(BS) påpekade vidare att stadgarna nu innehåller en del felaktigheter och är i behov av revision, något
som lämpligen görs inför höstmötet.
Konstaterades även att tävlingsprogrammet upplevs som tunt av flera medlemmar. Detta är
problematiskt, eftersom tävlingsavgifterna utgör en betydande del av klubbens intäkter. Diskuterades
problematiken kring ett under senare år minskat deltagande i klubbtävlingar. Beslutades att ordf ska ta
upp diskussion kring detta med TK.
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8. Det som händer på KGK den närmaste månaden är:
- H55 senior Tour
- damtävling D50
- Sammandragning av samtliga herrlag på KGK den 4 juni
- flera damtävlingar
- Midsommargolfen
9. Rolf (RL) redogjorde för de aktiviteter som medlemskommittén anordnar, dvs.
- Nine and Dine, en 9-hålstävling med efterföljande mat var fjärde fredag,
- Torsdagsscramble varannan torsdag.
Dessa aktiviteter borde locka såväl nya som ”gamla” medlemmar och vara en lämplig ”inkörsport” för
medlemmar som söker efter spelpartners.
10. Annelie (AW) berättade att starterprojektet är igång, fungerar bra och är uppskattat. Schema finns i
receptionen. Arvodet i form av lunchkuponger behöver inte användas samma dag utan kan sparas till
senare tillfälle under innevarande säsong. VD kommenterade att sanktioner mot icke avbokade
starttider kommer att införas.
11. Under punkten övriga frågor noterades:
- Utveckling av ny hemsida fortsätter.
- Ett antal medlemmar efterfrågar möjligheten att inta egen medhavd fika efter 9 hål. Startkuren på
Västra kommer att inredas för detta ändamål.
12. Nästa styrelsemöte blir 14 juni kl. 18-20
13. Ordf. (MW) avslutade mötet med ett sedvanligt visdomsord.
Vid protokollet:

Justeras:

Peter Sandgren

Mats Welff
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