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Protokoll
Plats: Klubbrummet
Tid 18:00-20:30
Närvarande: Mats Welff (ordf), Jan Friedrichsen, Peter Sandgren, Niklas Wramås, Rolf
Larsson, Annelie Wiedeheim och Bengt Skough.
§1 Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Val av sekreterare
Annelie Wiedeheim valdes till sekreterare för mötet
§3 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes
§4 Föregående mötesprotokoll
• Spelformen är borttagen ur klubbens tävlingsprogram, för undvikande av missförstånd.
• Avtal mellan klubben och tränare är klart.
• Ägandeförhållande mm kring bussen behöver klarläggas. Bengt och Mats får i uppdrag att
diskutera detta med bolaget. Dessutom behöver rutinerna kring utnyttjandet av bussen
läggas fast. Niklas får uppdraget.
§5 Information från VD
Eftersom VD inte var närvarande framkom ingen ny information. Dock ventilerades reportaget i
Kristianstadbladet, vilket styrelsen ansåg vara informativt och positivt.
§6 Medlemsläget
Klubbens medlemsutveckling är positiv.
Om möjligt bör den månatliga medlemsrapporten utvecklas. Bengt tar kontakt med Titti ang
detta.
§7 Ekonomi - kapitalplacering, JEK:s budget
Bengt redovisade balansrapporten
• Positiv utveckling
• God likviditet
• Bolaget bedöms som generösa innevarande år
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Bengt ansåg att det behövdes tydlighet i ekonomiflödet så alla i styrelsen förstår och kan hantera
olika frågor utifrån detta. Bengt fick i uppdrag att ta fram ett sådant dokument.
JEK äskar 200.000 kr av ägarbolagets tilldelade pengar för verksamheten 2015.
Styrelsen beviljade detta.
Kapitalplaceringar i olika former diskuterades. Återkoppling till detta sker på augustimötet.
Styrelsen anser att de kostnader som uppstår i starterverksamheten ska betalas av bolaget. Mats
och Bengt kontaktar VD i frågan.
§8 Klubbens aktiviteter den närmaste månaden presenterades. Information kring detta finns på
hemsidan, KGKinfo och i tävlingsprogrammet.
§9 Höstens arbetsprocess inför årsmöte och verksamheten kommande år diskuterades.
Utskickat utkast ”Arbets- och tidsplan” reviderades med Höstmöte den 25/10. Därefter
fastställdes tidsplanen. Under sommaren ombads styrelsemedlemmarna att tänka till, ge förslag på
förbättringar till dokumentet ”Uppgifter och prioriteringar 2016” i god tid före augustimötet.
§10 Klubbens tävlingsprogram
Det finns synpunkter på att klubbens tävlingsprogram är för ”magert”. Tävlingskommittén anser
att tävlingsprogrammet skapats utifrån medlemmarnas önskemål. Frågan diskuterades, varefter
styrelsen beslutade att inte vidta några åtgärder. Dock ska ytterligare undersökas om eventuell
tävlingsaktivitet under tiden 25/7-23/8.
§11 Hcp-kommitté
På anmodan utsågs Petter Bengtsson, Anna Berg och Kerstin Ljungberg att ingå i klubbens hopkommitt’e.
§12 The Annual Board Members Shoot Out
Styrelsegolf med efterföljande förtäring beslöts till den 21/8 kl 15.00.
Janne planerar och bokar.
§13 Övriga frågor
Ändring av protokoll 1 2015:
Klubbens firmatecknare är Mats Welff och Bengt Skoogh i förening.
Stadgarna ska revideras inför klubbens årsmöte. Huvudansvariga är Bengt och Mats.
Styrelsebrev ska skickas ut omkring den 1/7. Mats ansvarar för detta.
Beslutades att KGK ska ställa sig positiv om klubben får förfrågan att arrangera tävling på
Handitouren 2016.
§14 Nästa styrelsemöte den 23/8 kl 18:00-20:00
§15 Ordförande tackade för visat engagemang och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Annelie Wiedeheim

Mats Welff
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