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Närvarande via Teams: Mats Welff, Peter Sandgren, Annelie Wiedeheim, Olle Fribert, Magnus
Jönsson, Lena Södergren och Christin Möller
Förhindrad: Bengt Skough
1. Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet.
Styrelsens ledamöter presenterade sig och styrelsens nya ledamot Lena Södergren hälsades
speciellt välkommen.
2. Fastställande av dagordning
Dagordning fastställdes.
3. Föregående mötes protokoll
Det digitala årsmötet fungerade väl.
Bengt arbetar med att ta fram den placeringspolicy som vår revisor menade att styrelsen bör
upprätta.
I övrigt lades protokollet till handlingarna.
4. Konstituering av styrelsen
Konstituerades styrelsen, varvid Peter fortsatt utsågs till vice ordförande och ständig
sekreterare.
Styrelsen avser ha styrelsemöten månadsvis, företrädesvis på söndagar.
5. Styrelsens uppdrag 2021
Diskuterades styrelsens uppdrag utifrån en preliminär förteckning. Ansvarsområden som är
fördelade tidigare bibehålls. Lena inriktas mot medlems- och tävlingsfrågor.
Styrelsen behöver bättre kunskap om de genomförda medlemsenkäterna, varför det uppdrogs
åt Mats och Lena att dels inhämta underlag från Ägarbolaget, dels undersöka hur Klubben kan
medverka i kommande medlemsenkäter.
6. Budget för 2021
Budgeten senareläggs och förslag presenteras vid nästa möte.
7. På gång – behov av styrelsens åtgärder
JuniorElit:s träningsverksamhet för äldre juniorer är igång. Vad gäller tävlingsverksamheten
är mycket fortfarande oklart med anledning av pandemin. Besked från SGF är att vänta
omkring den 31 mars.
Juniorträningen i övrigt beräknas starta strax efter påsk. Anmälningsprocessen är igång och
ser lovande ut.
På grund av pågående ombyggnad av Åhus Västra bedöms träningsområden bli ett problem
under året.
Tävlings: Klubbens tävlingsprogram är klart och finns på hemsidan. Men förutsättningarna
för tävlingsverksamheten är oklara tills vidare. Detsamma gäller för seriespelet för damer och
herrar.
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Redovisade Annelie och Peter förutsättningarna för Damernas måndag och Herrarnas onsdag.
Damernas är klart, men för herrarna krävs fortsatt arbete.
Redovisade Annelie läget med golfvärdar. Glädjande stort intresse från medlemmarna och allt
är klart inför starten Annandag påsk.
8. Avtalsdiskussionen med Bolaget
Redovisade Mats arbetsläget.
9. Plan för styrelsemöten 2021
Beslutades enligt den plan som föreslagits.
10. Övriga frågor
Magnus anmälde behov av liten ”lagerlokal” med lås på anläggningen. Uppdrogs åt Mats att
undersöka frågan.
Annelie förslog att styrelsen redan nu funderar på en kommande sommaraktivitet. Ärendet
kommer upp vid nästa styrelsemöte.
11. Nästa styrelsemöte
Den 18 april kl.18.00
12. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.
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