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Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-04-02
Närvarande: Mats Welff, Annelie Wiedeheim, Niklas Wramås,
Sussanne Friman (via facetime), Peter Sandgren, Bengt Skough och
Olle Fribert

1. Ordförande öppnade mötet.
2. Valdes Annelie till sekreterare.
3. Dagordningen fastställdes, dock med ändringen att punkt 5 avhandlas först.
5. Ekonomi
Hur följer vi upp JEK:s budget?
• Beslutades att Mats diskuterar med David och Carla (och ev ny VD) om
principer kring faktureringen av JEK:s kostnader. Klubben eftersträvar
en kostnadskontroll kring JEK:s ekonomi.
• Beslutades att fakturor över 10 000 kr ska innehållsattesteras av Niklas
och betalningsattesteras av ordförande Mats.
Seriespelskläder
• I år har herrarna flera nya spelare i seriespelet. Seriespelskläder kostar ca
1500 kr/person. Tidigare har bolaget och klubben subventionerat 1/3
var av kostnaden. Den enskilde spelaren har betalt 1/3. Beslutades att
innevarande år subventionerar klubben ½ och enskild spelare betalar ½
av kostnaden.
• Styrelsen uppdrar åt Olle att kontakta Kerstin Ljungberg om hur många
nya damer i seriespel som behöver kläder.
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• Styrelsen uppdrar åt Mats att finna former för seriespelets info på
hemsidan.
4. Föregående mötesprotokoll.
Sussanne redovisade kring medlemsenkäten som kommer att skickas ut inom två
veckor till ca 70 nya medlemmar. Beslutades att denna enkät ska återkomma
årligen.
6. Överenskommelse med restaurangen ang priser vid klubbens aktiviteter.
Informerade Mats om samtal med VD och restaurangchefen angående prissättning
vid klubbens olika arrangemang. Trots att restaurangen kommer att lämna rabatt på
”klubbaktiviteter” befarar styrelsen att restaurangens prisnivåer kan bli ”en faktor
att hantera” vid arrangemang framöver. Beslutades att Mats ska fortsätta samtal
med VD och restaurangchefen i frågan.
7. Rapport från kommittéerna – kommande verksamhet
MK:
Eftersom alla väntar på Åhus Östras öppnande och dess öppningsevenemang har
MK beslutat att ställa in vårutflykten och istället fokusera på höstutflykten. På
grund av ombyggnaden och andra faktorer ställs Valborgsarrangemanget med
tävling in. Anmälan har skickats ut till kommande modevisning den 20 april där
MK informerar om årets program.
TK:
Tävlingsprogrammet är utlagt på hemsidan och i GIT:en, smärre detaljer ska
justeras. Några sponsorer under Åhusveckan har hoppat av. Åhuskannan 2017
diskuterades, varefter styrelsen uppdrog åt JEK att snarast återkomma med förslag
om datum och ambitionsnivå kring denna tävling.
JEK:
Träningsstart den 27/3.
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Fystestkontroller utförda
JEK har startat en Facebookgrupp där information kontinuerligt läggs ut.
Kick off den 8/4 kl 13:00
8. Starters 2017
Annelie informerade om startersverksamheten 2017. Det blir samma upplägg som
2016, dock även starters på hål 10. Utskick till medlemmar i KGKinfo inom två
veckor. Startersinfo på klubben den 27/4 kl 18:00. Under året kommer vi att
använda begreppet ”golfvärd” istället för starter.
9. Invigning Östra och Golfens dag
Invigningsdatum för Åhus Östra är inte fastställt, ej heller arrangemanget vid
invigningen. Styrelsen samråder med Bolaget i frågan.
Diskuterades SGF-arrangemanget Golfens Dag. Sussanne informerade om att detta
kräver en stor arbetsinsats, varför styrelsen efter diskussion beslutade att
innevarande år satsa på invigningen av Åhus Östra och eventuellt genomföra
Golfens dag nästkommande år.
10. Plan för styrelsemöten 2017
Styrelsen beslutade följande datum:
7 maj (förutsatt att invigning av Åhus Östra inte sker denna dag)
11 juni
juli-styrelseaktivitet vid lämpligt tillfälle
20 augusti
17 september
22 oktober
26 november

Kristianstads Golfklubb i Åhus • Kavrövägen 29 • 296 35 Åhus • 044-24 76 56
www.kristianstadsgk.com • info@kristianstadsgk.com

Protokoll
Datum

Kommitté

2017-04-02

styrelsen

Protokoll nr

Av

3

Annelie Wiedeheim

11. Övriga frågor
Beslutades

att

Mats

tar

kontakt

med

Anna

Berg

och

begär

kommittéordförandena blir ”redaktörer” med tillgång till KGK:s facebookkonto.
12. Mats avslutade mötet.
Vid protokollet

Justeras

Annelie Wiedeheim

Mats Welff
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