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Protokoll fört vid Kristianstads Golfklubb i Åhus styrelsesammanträde den 
20 december 2015 
 
 
Närvarande: Mats Welff (ordf), Annelie Wiedeheim, Olle Fribert, Peter Sandgren, Niklas Wramås 
Frånvarande: Bengt Skough och Jan Friedrichsen 
 
 
1. Mötet öppnas 
Ordföranden öppnade mötet. 
 
2. Val av sekreterare och justeringsperson 
Valdes Annelie Wiedeheim till sekreterare och utsågs Mats Welff att justera protokollet. 
 
3. Fastställande av dagordning 
Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
4. Föregående mötes protokoll 
Lades till handlingarna. 
 
5. Ekonomi- läget och prognos 
Efter genomgång av ekonomin gav styrelsen Bengt och Niklas i uppdrag att kontrollera JEK:s 
budgetavvikelse och prognos. Rapport kommer vid nästa möte.  
 
6. Personalläget i kommittéerna. Behov av åtgärder.  
Styrelsen är ense om att rekryteringen till tävlingskommittéen och medlemskommittéen går trögt. 
Trots KGKinfo och personliga kontakter är det dålig respons. Utan att överdriva problemet på 
ett så här tidigt stadium känner styrelsen ändå viss oro för medlemmarnas engagemang. Olle 
redovisade de ledamöter som är klara för tävlingskommittéen. Fortfarande saknas ordföranden i 
medlemskommittéen. Styrelsen gav Mats och Olle i uppdrag att i början på januari ta fram en 
bruttolista på potentiella ledamöter till de båda kommittéerna. Styrelsens medlemmar kommer 
därefter att personligen ta kontakt och hitta intressenter till kommittéerna.  
 
7. Tävlingsprogram 2016-arbetsläget 
Tävlingsprogrammet är preliminärt bokat med de tävlingar som är klara. Uppdrogs åt Olle att 
särskilt följa upp så att programmet innehåller någon singeltävling även tidigt på våren, samt att 
se till så inte Åhuskannan och elitseriespelet kolliderar. Diskuterades också hur KM ska 
organiseras. Frågan återkommer på nästa möte. 
 
8. Översyn spelrättsavtalet 
 
Bengt och Mats uppdrogs att se över spelrättsavtalet och lämna förslag till de ändringar som bör 
diskuteras med ägar/driftbolaget. 
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9. Medlemssidor på ny hemsida-sekretess 
Styrelsen såg inga hinder i att slopa inloggningen till medlemssidorna. 
 
10. Övriga frågor 
Mats tar kontakt med Titti angående styrelsens arvoden. 
 
Beslutades att föreslå möte med ägar/driftbolagets styrelse i fösta hand till den 31 januari och i 
andra hand till den 24 januari. 
 
Informerade ordförande om att Nordea Tour-tävling kommer att arrangeras på KGK v 27. 
 
11. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir den 31 jan kl 18:00-20:00. 
 
12. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet:                                           Justeras: 
 
 
Annelie Wiedeheim                                     Mats Welff 
 


