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Närvarande : Mats Welff (MW), Bengt Skough (BS), Peter Sandgren(PS), Rolf Larsson(RL), Anneli 
Wiedeheim (AW), Jan Friedrichsen(JF), Niklas Wramås(NW) 
Adjungerad: C-H Dahlqvist(CHD), 
 
 
 
 
1. Ordförande (MW) öppnade mötet. 
 
2. Valdes Peter Sandgren (PS) till sekreterare. 
 
3. Dagordningen fastställdes. 
  
4. Följande lyftes från föregående protokoll: 
- Mats (MW) klargjorde hur det förhöll sig med aktivitetsbidragen. 
- TK:s utgifter härrör sig till stor del från inköp av mat och priser till deltagarna i vissa tävlingar. 
- Peter (PS) redogjorde för hur klubben själva kan anordna regelutbildning TGL 1 och föreslog att 
erbjuda en sådan utbildning i mars 2016. 
 
5. VD informerade om: 
- Grävningen av bevattningssystemet är i full gång och tidsplanen håller än så länge. 
- Arbete med masterplan pågår vad gäller såväl bana som fastigheter. 
- Under den stundande byggtiden kommer klubbfaciliteter att finnas för medlemmar och gäster, dock 
under enklare former. 
- Maskinhall kommer att byggas i den så kallade ”triangeln” på Västra, där också två nya hål kommer att  
byggas. 
 
6. Juniorträningen – Redovisning och analys 
Styrelsen var intresserad av om och i vilka avseenden EJK:s verksamhet 2015 var en ambitionshöjning i 
förhållande till 2014. Niklas(NW) beskrev verksamheten under 2015 och redogjorde för flera 
ambitionshöjningar: 
- Fler juniorer ( ca. 120), indelade i fler grupper, har deltagit i träningsverksamheten. 
- Man har valt att ha färre deltagare i grupperna för att höja kvalitén. 
- Ett antal läger har anordnats, såväl borta som på hemmaplan. 
- Ökat tävlande har resulterat i ökade kostnader för kostnadsersättning. 
- Utökade spelbidrag till spelare. 
- Klubbdress till spelare. 
- Tillgång till gym under kommande vintersäsong. 
 
Klubben har 100 juniorer med hcp – 52 pojkar och 48 flickor, varav 14 med hcp 0-10, 28 med hcp 11-
36 och 37 med hcp 37 och däröver. 
 
7. Ekonomi.  
Bengt (BS)visade det ekonomiska utfallet för 2015, vilket verkar bli ett 0-resultat.  
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Han visade vidare förslag på budget för 2016 att föreläggas medlemmarna vid årsmötet. Beslutades i 
enlighet med förslaget. Bengt påtalade även den extra kostnad som uppstår för klubben i samband med 
bolagets hösterbjudande. VD meddelade att bolaget kommer att ta kostnaden. 
 
8 Inga motioner hade inkommit 
 
9. Handlingar inför årsmötet gicks igenom. Beslutades justera mötesordningen så att Bolagets 
information blir kvällens sista punkt. Beslutades om ansvarsfördelning vid höstmötet samt att ett 
KGK-info ska ges ut som påminnelse om höstmötet/informationen. 
 
 
10. Övriga frågor 
Annelie (AW) undrade över den kommande uppdateringen av hemsidan. 
VD förklarade att den nya hemsidan – starkt förbättrad - kommer att lanseras till det kommande 
året/säsongen. 
 
11. Nästa styrelsemöte blir 23 november kl. 1800. 
 
13. Ordf.(MW) avslutade mötet med ett sedvanligt visdomsord. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:                                                          Justeras: 
Peter Sandgren                                                           Mats Welff  
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