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Niklas Wramås

Närvarande: Mats Welff (ordf), Annelie Wiedeheim, Niklas Wramås, Jan Friedrichsen,
Bengt Skough, Peter Sandgren
Frånvarande: Olle Fribert
1. Ordförande öppnade mötet.
2. Valdes Niklas Wramås till sekreterare.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Från föregående mötesprotokoll lyftes:
I samråd med ägarbolaget bestäms att KM spelas i månadsskiftet september-oktober.
Annelie
för
fortsatt
dialog
med
webmastern
om
olika
kommunikations/informationslösningar och ordföranden tar upp med honom frågan
om möjlighet för klubben, t ex JEK, att skriva på hemsidan.
5. Ekonomi.
Diskuterades olika lösningar för placering av klubbens kapital.
Informerades om att klubben fått 2484 kronor i samarbetet med Svenska Spel.
Informerades om överenskommelse med ägarbolaget om att köpa tjänst för att stödja
JEK och TK med fakturering junioravgifter och utbildning i GIT mm.
Informerades om beslutade rutiner för hur medlemmar som ännu inte har betalt sin
medlemsavgift ska hanteras.
6. Inför vårmötet.
Kontrollerades förberedelseläget. Kallelse till mötet gick ut den 19 februari.
7. Vad händer på KGK
Informerades om Medlemskommittén planering.
Informerades
om
Tävlingskommitténs
planering.
Diskuterades
klubbens
tävlingsprogram, som måste vara färdigt inom kort.
Diskuterades Peters förslag till introduktionsutbildning (GIT, tävlingsledare, regler) för
tävlingskommitténs ledamöter. Uppdrogs åt Peter att i samråd med Olle och Anna Berg
Ebbinge ”köra igång” sådan utbildning och att bjuda in bredare än till bara TK
ledamöter. Samt att i nästa steg förbereda regelkurser för klubbens medlemmar.
Informerade Annelie om förberedelseläget med starters. Behovet är under tiden 15 maj31 augusti. Intresset ser lovande ut. Informationsmöte för intresserade hålls i april.
8. Introduktionskort 2016.
Beslutades att korten ska tilldelas Mats och Niklas.
9. Nästa möte den 17 april kl 1800-2000, varvid VD inbjuds att närvara under del av mötet.
10. Avslutade ordföranden mötet.
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