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Protokoll fört vid Kristianstads Golfklubb i Åhus styrelsesammanträde den
16 maj 2016.
Närvarande: Mats Welff (ordf), Olle Fribert, Peter Sandgren, Niklas Wramås, Bengt Skough och
Sussanne Friman. Frånvarande: Annelie Wiedeheim och Jan Friedrichsen.
1. Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet.
2. Val av sekreterare
Valdes Sussanne till sekreterare och Mats att justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen med tilläget för 7b, uppdatering från Tävlings- och
Medlemskommittén.
4. Föregående mötes protokoll
Diskussion om hemsidan. Sussanne redogjorde för mötet med Henrik Lynge, där ändringar för
att ge utrymme för Medlemskommittén diskuterades. Beslutades att flytta stadgar, vårmöte och
styrelseprotokoll till rubriken ”Klubben”, samt att göra tillägg för medlemskommittén under
”Medlem”. Uppdrogs åt Bengt att förse Henrik Lynge med de nya stadgarna att läggas in på
hemsidan.
Tisdagsgolfen. Olle och Sussanne uppdaterade om läget. Det finns intresserade att ”hålla ihop”
damernas tisdagsgolf, men det behövs flera. Uppdrogs åt Sussanne att arbeta vidare med ärendet.
5. Medlemsläget
Diskuterades läget. Medlemsutvecklingen är mycket positiv. Diskuterades hur klubben ska agera
för den händelse Bolaget gör något förmånserbjudande inför 2017 i höst. Uppdrogs åt Bengt att
diskutera detta med Titti.
6. Ekonomi
Redovisade Bengt ekonomirapporterna. Inget övrigt att notera.
7. Ungdoms- och elitträningen – läge
Informerade Niklas om att frågan angående en tredje tränare har lösts. Styrelsen hade dock vissa
detaljfrågor och det uppdrogs åt Niklas att klara ut dem. Niklas återkommer också till nästa
styrelsemöte med rapport om hur många juniorer som är i träning och vilka avgifter de betalar.
7b. Uppdatering från övriga kommittéer
TK rullar enligt plan. Mycket bra uppslutning till Valborgstävlingen. Två personer ur TK
kommer att delta i TLR1 (Tävlingsledar- och Regelkurs) på Barsebäck den 28-29 maj. Noterades
att TLR 1 också kan göras internt vid KGK när vi har utbildade instruktörer.
Kristianstads Golfklubb i Åhus • Box 41 • 296 21 Åhus • 044-24 76 56
www.kristianstadsgk.com • info@kristianstadsgk.com

Protokoll
Datum

Kommitté

2016-05-16

styrelsen

Protokoll nr

Av

4

Sussanne Friman

Beslutades att TK ska ta fram deltagarstatistik från tävlingarna så att vi kan följa trender.
Uppdrogs åt Olle att ta fram motsvarande statistik för 2015 och skicka till Bengt som
sammanställer.
MK har haft bra uppslutning vid genomförda aktiviteter. Beslutades att MK ska fortsätta att
subventionera vissa planerade aktiviteter.
Diskuterades ett förslag att skapa en referensgrupp som kan användas för att bolla/testa idéer,
kolla läget och be om feedback. Uppdrogs åt Sussanne att distribuera namnlistan till styrelsen, för
att säkerställa att gruppen blir ”allsidigt” sammansatt.
8. Ambitionshöjningar innevarande år
Diskuterades olika alternativ. Inför 2017 ska planeras ett större antal aktiviteter som ger
”guldkant” åt medlemmarna. Under innevarande år ska vi fortsätta att subventionera utvalda
aktiviteter.
9. Seriegolfen
Beslutades att inför 2017 ska klubben ta fram ”Målsättningar och riktlinjer för KGK deltagande i
seriegolfen.” (arbetsnamn)
10. Övriga frågor
Driftbolaget skänker en keps och en numrerad medlemsbricka i elegant utförande till alla
medlemmar. Styrelsen beslutade att klubben ska åta sig att lämna ut/distribuera till
medlemmarna. Ordföranden återkommer med direktiv.
11. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir söndagen den 19 juni kl 18-2000.
12. Mötet avslutas
Förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vid protokollet:
Sussanne Friman

Justeras:
Mats Welff
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