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Protokoll fört vid KGK styrelse sammanträde 2017-12-04 kl 1830
Närvarande: Mats Welff (ordf), Annelie Wiedeheim, Sussanne Friman (på facetime), Bengt
Skough, , Olle Fribert, Peter Sandgren och Niklas Wramås

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Valdes Niklas Wramås till sekreterare
3. Fastställdes dagordningen.
4. Föregående mötesprotokoll.
Lades till handlingarna
5. Ekonomi och medlemsläge.
37 ”höstmedlemmar” har kommit till. De tillför inga intäkter 2017 eftersom de
har betalt avgift även för 2018.
Redovisade Bengt en prognos för Klubbens resultat för 2017. Resultatet blir
negativt, främst av det skälet att kostnaderna för elit- och juniorernas träning
väsentligt har överstigit vad som har planerats/budgeterats. I anslutning till
detta beslutades att till kommande år ska elit- och juniorträningen genomföras
utifrån en konkret beställning från Klubben. Denna beställning ska bl a innehålla de ekonomiska ramarna för verksamheten.
Diskuterades placering av en del av Klubbens kapital utifrån ett förslag från
Bengt. Beslutades i enlighet med förslaget att placera 1 000 000 kr i fonder hos
Max Matthiessen AB (finansiell planerare).
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6. Rapport från möte med Bolaget
Informerade ordföranden om sitt möte med Carl-Henrik Dahlqvist den 10 november.
7. Tävlingsprogram 2018
Redovisade Olle Tävlingskommitténs utkast till Tävlingsprogram för 2018. Efter
diskussion – och några smärre ändringar – beslutades att utkastet ska ligga till grund
för KGK Tävlingsprogram 2018.
8. Klubbens organisation 2018 – slutdiskussion och beslut
Diskuterades ännu en gång en ny organisation/arbetssätt i Klubben. Syftet med det
nya är att försöka engagera/attrahera fler medlemmar att aktivt medverka i våra
olika

kärnverksamheter

medlemsvård,

elit-

och

juniorverksamhet

och

tävlingsverksamhet och – inte minst – att fördela uppgifterna på fler. Förslaget
innebär att de olika kommittéerna avskaffas och att årsmötet väljer att ingå i
styrelsen en ledamot med ansvar för medlemsfrågor och medlemsvård, en ledamot
med ansvar för junior- och elitverksamheten och en ledamot med ansvar för klubbens
tävlingsverksamhet. Respektive ledamot rekryterar därefter ”ett team” efter egna
behov för att lösa uppgifterna. Vederbörande bestämmer själv antalet medhjälpare och
arbetsformer för teamet.
Beslutades att tillämpa detta arbetssätt 2018 och uppdrogs åt ordföranden att
informera valberedningen om styrelsens ställningstagande.
9. Klubbens historia
Informerade Sussanne om det arbete som hon har dragit igång, bl a med en
arbetsgrupp, för att dokumentera och levandegöra KGK historia.
10. Utvärdering/planering av junior- och elitverksamheten
Informerade ordföranden om det möte med våra professionals som planerats till den
20 december kl 1000.
Kristianstads Golfklubb i Åhus • Box 41 • 296 21 Åhus • 044-24 76 56
www.kristianstadsgk.com • info@kristianstadsgk.com

Protokoll
Datum

Kommitté

Protokoll nr

Av
Niklas Wramås

20171204
9

styrelsen

11. Tids- och arbetsplan fram till årsmötet 2018.
Fastställdes planen.
.
12. Överenskommelse med SGF om Nationell Idrottsutbildning (NIU)
Beslutades att teckna överenskommelse med Svenska Golfförbundet att KGK ska verka
som en NIU-klubb, dvs att klubben deltar i den nationella idrottsutbildning som
genomförs i ämnet specialidrott i gymnasiet.
13. Nästa möte
Den 28 januari 2018 kl 1800.
14. Mötet avslutas

Vid protokollet:
Niklas Wramås

Justeras:
Mats Welff
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