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Närvarande: Mats Welff (ordf), Annelie Wiedeheim, Niklas Wramås, Jan Friedrichsen,
Bengt Skough, Sussanne Friman (via Skype), Olle Fribert
Frånvarande: Peter Sandgren
1. Ordförande öppnade mötet.
2. Valdes Olle Fribert till sekreterare.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Från föregående mötesprotokoll lyftes info från TK:
-tävlingsprogrammet ligger nu ute på hemsidan
-viktigt med info ut till medlemmarna om betalningssätt till tävlingarna. Ej kontanter utan
enbart via web, eller med kort tävlingsdagen. Detta kommuniceras via KGK-info.
-ska KM spelas över en , eller två dagar? TK överlägger och återkommer. Bolaget önskar
flytta evenemanget till första helgen i oktober. Uppdrogs åt ordföranden att ta upp frågan
med ägarna då styrelsen önskar att KM spelas början september som planerat.
5. Sussanne i MK redovisade en rad förslag till aktiviteter som övervägs i kommittén:
-Medlemskvällar, Föreläsningar, After Golf, Utflykter
-Regelvandring
-Fadderrundor. Jan bistår med tips och idéer då han tidigare varit engagerad.
Dialog ska föras mellan MK och TK och att TK tar initiativ när aktivitet ska ske parallellt
med tävling.
Vidare redovisade Sussanne olika förslag för att förbättra information och
kommunikation. Uppdrogs åt Annelie att diskutera/pröva dessa förslag med webmastern.
6. Inget aktuellt att rapportera om ekonomiska läget. Bokslut för 2015 är klart.
7. Informerade ordföranden om att klubbens avtal med Pro Petter Bengtsson är
färdigförhandlat.
8. Budget JEK diskuterades. Budgeten innebär en ambitionshöjning i förhållande till
föregående år. Under innevarande år ska arbete göras för att definiera de olika
aktiviteterna och ambitionsökningarna och koppla dem till kostnader, så att planering för
kommande år underlättas och får ännu större precision.
Uppdrogs åt Bengt att följa upp/kontrollera formerna för ersättningar.
9. Beslutades att klubbens vårmöte ska hållas den 20 mars kl 1600 på klubbhuset.
Accepterades en ”to-do-list” för förberedelserna.
10. Då det fallit väl ut med starters på helgerna på Åhus Östra beslutades att utöka
verksamheten till att omfatta även fredagar: Fre 0800-1100, Lör – Sön 08.00 – 14.00.
Perioden utökas fr o m 15 maj t o m augusti. Annelie är ansvarig.
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11. Kommande styrelsemöten sker enligt särskild plan, dock med start 16.00.
12. Övrigt. Uppdrogs åt Bengt att undersöka och komma med förslag hur vi lämpligast ska
placera klubbens kapital.
13. Nästa möte 13 mars, 16.00
14. Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Olle Fribert

Mats Welff
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