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Mats Welff, ordf
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Jan Friedrichsen
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Niklas Wramås
Peter Sandgren
Bengt Skough

§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen. Ledamöterna presenterade sig.
§2 Val av justeringsperson
Valdes ordföranden att justera protokollet.
§3 Fastställande av dagordning
§4 Konstituering av styrelsen
Utsågs Jan Friedrichsen till vice ordförande. Bengt Skough valdes till ekonomiansvarig
(skattmästare) Sekreterare väljs vid varje tillfälle.
§5 Firmatecknare för Kristianstad Golfklubb i Åhus
Som firmatecknare valdes Mats Welff och Bengt Skough i förening.
§6 Adjungering till styrelsen
VD i bolaget Carl-Henrik Dahlqvist adjungeras till klubbens styrelse.
§7 Styrelsens representant i valberedningen
Som styrelsens representant i valberedningen valdes Per Ågren.
§8 Styrelsens uppgifter, mål och prioriteringar
Företräda medlemmarna i vid bemärkelse. Utifrån KGK vision och verksamhetsidé ska
styrelsen formulera sin inriktning och sina prioriteringar, utifrån vilka respektive kommitté
ska utforma förslag till uppgifter och ev verksamhetsplaner. Uppgifterna fastställs av
styrelsen, som också tilldelar ekonomiska resurser.
§9 Styrelsens arbetsformer
Styrelsemöte en gång per månad normalfallet kl 1800-2000 söndag. Vardagsmöte kl 19002100.
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§10 Vad gör vi härnäst – ”to do-list”
1) ordföranden ska snarast träffa klubbchefen för att klarlägga ett antal frågor
2) ordföranden ska därefter informera kommittéordförandena om hur arbetet med
uppgifter, prioriteringar och resurser avses bedrivas.
3) Uppdrogs åt Bengt Skough att överse och revidera klubbens stadgar till nästa möte.
4) Samtliga insänder telefonnummer till Jan Friedrichsen för upprättande av styrelsens
telefonlista.
§11 Övriga frågor
Medlemsavgift för styrelsemedlem och SGF frikort tas upp med KC Mats Nilsson.
§12 Nästa styrelsemöte
Tisdag den 13 april kl 1900-2100
§13 Mötet avslutades

Vid protokollet:

Justeras:

Jan Friedrichsen

Mats Welff
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