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Protokoll fört vid KGK styrelsesammanträde 2018-05-13
Närvarande: Mats Welff (ordf), Olle Fribert, Peter Sandgren, Magnus Jönsson, Bengt Skough.
Frånvarande: Annelie Wiedeheim.
1. Ordförande öppnade mötet.
2. Valdes Olle Fribert till sekreterare.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Föregående mötes protokoll.
Gjordes uppföljning av de frågor som tagits upp med Bolaget: träningsytor för spel med
egna bollar på nygamla 8:e är klara, klocka synlig från första tee Östra övervägs,
information om beläggning på träningsområden övervägs, ”fritt spel för juniorer” – nej
tills vidare.
5.

6.

Ekonomi
Många medlemmar är sena med betalning av medlemsavgiften, varför medlemsstatistiken
är osäker.
Informerade Bengt om Klubbens kapitalplacering.
Faktureringsrutinerna för juniorträningen från Bolaget fungerar väl, varför Magnus anser
sig ha goda möjligheter till kostnadskontroll.
På gång - behov av åtgärder?
Tävling:
Tävlingsledarteamet är i stort detsamma som föregående år. Nyrekrytering behövs.
Genomförande av årets Tävlingsprogram har inletts; Valborgstävlingen hade 38 startande, med efterföljande Tacomeny.
Marknadsföring av tävlingarna kommer att ske med KGKinfo och anslag på klubben.
Inflyttning till ”Starter´s office” är klar och teknisk ambitionshöjning på gång.
JEK:
190 juniorer i träning.
Tävlingar satt igång på många fronter. Matchligan har startat.
Träningsläger i Skottland genomfört med elitgruppen.
Magnus påpekade vikten av att rekrytera medlemmar som vill vara funktionärer på
kommande elit- och juniortävlingar på klubben. Intensivt program i höst.
Medlems:
Närmast på gång; Pluspraktik föredrag med räkmacka. Marknadsföring genom Peter.
Beslutades att genomföra information om de regelförändringar som införs till säsongen
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2019. Informationen ska genomföras i höst.
Enkät går till nya medlemmar inom kort.
7. Tekniskt stöd.
Redovisade Olle och Peter förslag till utökat tekniskt stöd till ”Starter´s Office”, bl a
möjligheter att visa starttider och tävlingsresultat via flera skärmar. Beslutades enligt
förslaget och uppdrogs åt Olle och Peter att skyndsamt få tekniken på plats med hjälp av
Företagsdata.
8. Övriga frågor.
Mats inledde en diskussion, som ska fortsätta vid kommande möten, angående hur
Klubben på sikt (även kort sikt) ska kunna engagera fler medlemmar för insatser som
tävlingsledare, tävlingsfunktionärer, i ungdoms- och medlemsverksamheten mm.
9. Nästa möte
Den 10 juni kl 1800-2000.
10.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Olle Fribert

Mats Welff
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