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Protokoll fört vid Kristianstads Golfklubb i Åhus styrelsesammanträde den 
23 november 2015 
 
 
Närvarande: Mats Welff (ordf), Annelie Wiedeheim, Olle Fribert, Peter Sandgren, Jan 
Friedrichsen, Niklas Wramås- 
Frånvarande: Bengt Skough. 
 
 
1. Mötet öppnas 
Hälsade ordföranden den nye ledamoten Olle Fribert välkommen, samt öppnade mötet. 
 
2. Val av sekreterare och justeringsperson 
Valdes Niklas Wramås till sekreterare och utsågs Mats Welff att justera protokollet. 
 
3. Fastställande av dagordning 
Beslutades att tillföra en punkt – 8b – Avslutande av postgiro. Därefter fastställdes dagordningen. 
 
4. Föregående mötes protokoll 
Lades till handlingarna. 
 
5. Efter höstmötet – analys och eventuella behov av åtgärder 
Den dimensionerande utmaningen just nu är att bemanna Medlemskommittén och att fylla på 
bemanning i Tävlingskommittén. Beslutades att Olle Fribert arbetar vidare med rekrytering till sin 
kommitté. Beslutades vidare att styrelsen i medio december ska skicka ut KGKinfo till 
medlemmarna med tillönskan om God jul mm. Beroende på rekryteringsläget då ska infon även 
utnyttjas för rekrytering till kommittéerna. 
 
Uppdrogs åt Olle Fribert att kontakta en tänkbar kandidat som ordförande i Medlemskommittén. 
 
Uppdrogs åt Anneli att spåra och skynda på processen med att justera protokollet från höstmötet. 
 
6. Ekonomi – läget och prognos 
Den prognos för 2015 som tidigare redovisats håller alltfort. 
Uppdrogs åt Niklas att följa upp hur och när aktivitetsbidragen utbetalas. 
 
7. Efter första året – erfarenheter/ärenden att diskutera med ägarbolaget 
Diskuterades frågan, varefter uppdrogs åt ordföranden att försöka boka in ett möte med 
ägar/driftbolagets styrelse, helst före januari månads utgång. 
 
8. Tidsplan i stort för första kvartalet 2016 
Högsta prioritet har arbetet med ett tävlingsprogram för 2016. Detta ska vara klart och förankrat 
med bolaget före januari månads utgång. 
I övrigt beslutades enligt den tids- och arbetsplan som ordföranden föreslagit. Klubbens vårmöte 
– det sista enligt de gamla stadgarna - planeras till den 20 mars. 
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8b. Avslut av postgiro 
Beslutades att avsluta klubbens postgiro och uppdrogs åt ordföranden att tillsammans med Titti 
verkställa detta. 
 
9. Övriga frågor 
Beslutades i samråd med ägarbolaget att klubbens hedersmedlemmar även fortsättningsvis ska ha 
fritt spel. 
 
Beslutades att klubben inte ska ta ut någon medlemsavgift av bolagets styrelseledamöter. 
 
Beslutades att utse Anna Berg Ebbinge som styrelsens representant i valberedningen. 
 
Beslutades att styrelsen ska äta julbord tillsammans, preliminärt den 13 december, på golfkrogen. 
 
10. Nästa styrelsemöte 
Äger rum den 20 december kl 1830. 
 
11. Mötet avslutas 
Avslutade ordföranden mötet. 
 
 
Vid protokollet:                                           Justeras: 
 
 
Niklas Wramås                                            Mats Welff 
 


