
Protokoll 
Datum 

2015-09-20 
 

Styrelsen 
Protokoll nr 

6 
Av 

Jan Friedrichsen 

 

Kristianstads Golfklubb i Åhus   •   Box 41   •   296 21 Åhus   •   044-24 76 56 

www.kristianstadsgk.com   •   info@kristianstadsgk.com  

 
 
 
 
Protokoll fört vid KGK styrelsemöte 2015-09-20 

 
 
 
Närvarande:                                 Mats Welff 
                                                    Bengt Skough 
                                                    Jan Friedrichsen 
                                                    Annelie Wiedeheim 
                                                    Niklas Wramås 
                                                    Rolf Larsson 
                                                    Peter Sandgren 
 
§ 1  Mötet öppnades 
 
§ 2  Valdes Jan Friedrichsen till sekreterare 
 
§ 3  Fastställdes föreslagen dagordning 
 
§ 4  Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna 
 
§ 5  Ekonomi:  
Bengt redovisade budget och prognos för 2015 samt förslag till budget för 2016. 
Vi är 1558 medlemmar. 
Nya medlemsavgifter som kommer in i höst avser nästa år 2016. 
Bidragsposten i budget behöver ökas. Ordföranden fick i uppdrag att undersöka med pro och 
förre klubbchefen hur detta ska gå till. 
Ordföranden fick i uppdrag att inhämta bättre underlag angående tävlingskommitténs kostnader. 
Diskuterades vilken ambitionsökning som gjorts för elit- och juniorverksamheten innevarande år. 
Niklas fick i uppdrag att utreda detta, bl a genom att till nästa möte redovisa/jämföra kostnaderna 
och aktiviteterna för 2014 och 2015. 
Arvode för styrelsemedlemmar diskuterades. Beslutades att utforma ett förslag till höstmötet i 
frågan. 
 
§ 6  Diskuterades erfarenheter angående ”rollspelet” mellan Klubben och Bolaget. Beslutades 
att begära ett möte med Bolagets styrelse för att gemensamt utvärdera det första årets arbete.  
 
§ 7  Föreslagna ”Uppgifter och prioriteringar under 2016” fastställdes.  
 
§ 8  Förslag ”Överenskommelse med bolaget angående medlemsformer” godkändes. 
 
§ 9  Nytt förslag till stadgar redovisades. Förslaget godkändes med smärre korrigeringar.  
 
§ 10 Årsmötet genomförs den 8 november kl 1600. Handlingar för mötet skall tillsändas 
       medlemmarna via mejl eller post, samt finnas tillgängliga på klubben. Tidsplan fastställdes. 
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§ 11 Utbildning av distriktsdomare. Uppdrogs åt Peter att handlägga frågan för Klubbens 
räkning.  
 
§ 12 Nästa styrelsemöte den 18 oktober kl 1800-2100 
 
 
 
 
Sekreterare                                                                                 Justeras 
 
 
 
 
Jan Friedrichsen                                                                         Mats Welff   


