Styrelsemöte
Plast KGK 19-20:30
Närvarande
Mats Welff ordf
Annelie Wiedeheim
Jan Fredrichsen
Rolf Larsson
Peter Sandgren
Bengt Skough
Niklas Wramås
Carl Henrik Carlkvist

1. Mats förklara mötet öppnat.
2 .val av sekreterare är Niklas Wramås
3.Carl Henrik Dahlqvist informerar om förändringar på anläggningen, bl a
Nya toaletter dam och herr vid hål 5.
Hemsidan skall förnyas snarast möjligt.
Vi tackar Carla.
4.Mats informera om medlemsutvecklingen positiv utveckling.
5.Viktigt nu är att träffa alla kommittéordförande vi ett möte,
Informerar om verksamhetsplanen.
Rekrytera nya medlemmar
Ta hand om nya
Klubbande och trivsel
Klubbtävlingar
Serie golf dam och herr
Juniorträning
Juniortävlingar
Elittävlingar SM lag
Behålla och skaffa nya sponsorer
Miljöanpassning och certifiering.
Information internt externt
Bokar ett möte med alla ordförande och går igenom detta.
Mats går ut med tipsförslag på 26/4 alternativt 27/4
6. Vi kommer att han en ansvarig marschal och detta kommer att vara
Leif Jonsson.
Han kommer att plocka in folk som hjälper honom.
Driftbolagen har sagt att det ska finnas starters, och att detta ligger på klubben.
Att lösa detta. Investera helger ca 16 v , 32 helger mellan 2 st 3 tim pass = 64 pass

Styrelsemöte
Plast KGK 19-20:30
Närvarande
Möjlighet att det finns något plagg att bära på sig.
Hur går vi på detta? Intresse anmälan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KGK inf på Tors 16/4
En gång lunch och fika
3 ggr Greenfee biljett
Tävling för starters
Info om uppgiften tid och plats.
Starters ansvariga Jan och Annelie
Intresse anmälan går till jan och Annelie

Mats informerar om ekonomi budget ,intäkter 250:-/medlem
Om vi inte kan hantera intäkterna så tär detta på kapitalet.
Bengt informerar om ekonomiska läget.
Styrelsen är välinformerad angående ekonomin.
Vi ber Bengt att informera till nästa möte.
7. Vi ha 2 st fri kort att att utnyttja Mats har det ena och Annelie har det andra.
8. Granskning av stadgarna, Bengt har tittat på detta att det finns en punkt
Medlems betalningen skall vara betald 30/11. Detta och en del andra punkter ska
justeras i stadgarna till höstmötet.
9. Övriga frågor
Petter har kommit till Mats ang med nytt avtal för junior- och elutkommittén.
Detta ska skrivas snarast.
Regelansvarig ska finnas i klubben, Mats kollar upp detta med sin kontakt.
Git utbildning kommer att anordnas.
Petter har anmält intresse att bli adjungerad.
Martin Ekelund bli kontaktad av Mats ang tävlingsprogrammet 2015
Gamla kiosken kommer att rivas.
10. Nästa möte styrelsemöte 17/5 18-20
11. Mötet avslutades
Vid protokollet
Niklas Wramås
Justeras
Mats Welff

