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Plats Klubbhuset     Protokollet omfattar § 1 – 10     
                                  
Tid 18.00–21.30  
 
Närvarande Thomas Anderberg, Ann-Eva Åberg, Ulf Jönsson, Karl-Olof Lööw, Rickard 
Lindsjö, Åsa Hjelm-Berg, Teddy Melén, Marie Madsen samt Göran Svensson som deltog en 
del av mötet. 
  
Ej närvarande -  
            
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande TA hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.   
 
§ 2 Val 

Till att skriva dagens protokoll valdes Marie Madsen. 
Till att jämte ordförande justera detsamma valdes Ulf Jönsson. 

 
§ 3           Dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes.  
  
§ 4           Konstituering  
 Thomas Anderberg är vald till ordförande sedan tidigare av årsmötet den  

23/2-2017. 
 
Mötet valde Karl-Olof Lööw till vice ordförande, Ann-Eva Åberg till 
ekonomiansvarig samt Marie Madsen till sekreterare. 
 
Som firmatecknare valdes: 
Styrelsen, eller 2 styrelseledamöter i förening eller  
Thomas Anderberg och Ann-Eva Åberg var för sig. 
 
Styrelsen sitter även i Ljungbyheds golfservice AB. Fler styrelsemedlemmar 
önskas till bolaget. Kallelse till bolagsstämma ska ske. 
 

  
§ 5 Möteskalender 2017 
 Fastställdes enligt följande: 
 10/4, 8/5, 12/6, 14/8, 11/9, 9/10, 13/11 samt 11/12 kl.18.00. 

 
Skånes golfförbund har vårmöte 23/3, Rickard Lindsjö kommer att vara 
styrelsens representant där. 
 
Söderåsens näringslivsträff sker 23/3, Karl-Olof Lööw deltar på mötet (eller finner 
en ersättare som kan närvara). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
§ 6         Stadgarna                             2 (4) 

TA informerade om följande: 
Nuvarande styrelse valdes den 23/2-2017 vilket betyder att styrelsen ansvarar 
för budgetårets första två månader (jan-feb) då förra styrelsen satt.  
Med anledning av detta förslog TA en genomgång och justering av stadgarna. 
Tanken är då att kunna föreslå ett återinförande av höst- och vårmöte där vårens 
möte innehåller preliminär budget och en prognos för årsavgifterna för 
nästkommande år (utan att beslut tas om årsavgifterna). På höstens möte 
presenteras då verksamhetsplan, beslut om årsavgifter för kommande år tas 
samt val av styrelse som ska tillträda den 1/1-2018 (för att kunna sätta sig in i 
arbetet med hjälp av avgående styrelse). 
 
Förslag att styrelsen kallar till extra årsmöte innan extra höstmötet för beslut om 
en ev. stadgeändring. Mötet godkände detta och utsåg Thomas Anderberg och 
Ann-Eva Åberg (med hjälp från Göran Svensson) till att gå igenom gällande 
stadgar samt att skriva förslag till nya stadgar (utifrån SGF:s mall och klubbens 
tidigare stadgar).  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

§ 7 Avtal 
TA informerade om att föregående styrelse skrivit avtalen och att dessa gäller.  
 
Det avtal vi måste behandla är med PEAB som utgår 31/3-2017. Mötet gav TA i 
uppdrag att kontakta PEAB angående avtalet samt att meddela styrelsen om 
detta inom 10 dagar, dvs. senast 23/3-2017. 
 
Avtalet med GML och de extraåtgärder som GML utlovat som kompensation för   
förra årets skötsel ska kontrolleras av Rickard Lindsjö. Mötet anser att 
skötselavtalet med GML ska ses över. 
 
Avtalet gällande golfterminalen ska kontrolleras av Ann-Eva Åberg och lyfts vid 
nästa styrelsemöte.  

  
 
§ 8 Medlemmar/ekonomi 

I nuläget har vi dubbla bokföringsprogram via Swedbank och VISMA. Detta ska 
ses över och justeras om möjligt. 

 
 TA informerade om förra styrelsens resultat- och balansrapport från 9/3-2017. 
 
 Mötet diskuterade klubbens behov av fler medlemmar. En grundförutsättning för 

detta är en golfbana i bra skick, ett trevlig bemötande på klubben och 
marknadsföring. Rickard Lindsjö tar fram medlemsstatistik som vi sedan ska 
diskutera och analysera vid nästa möte.  

 
Klubben har pågående marknadsföring via Golfonline för 3000 kr/år. Förslag att 
även ha en ”banner” på vår hemsida, dvs. att det första man ser på hemsidan är 
aktuella erbjudande såsom t ex ”200 kr i greenfee och öppna greener”.                   
Rickard Lindsjö undersöker avtalet för hemsidan och om det går att få in en 
banner (som vi sedan själva kan ändra utan extrakostnad) till nästa möte. 
 
   

§ 9 Övriga frågor                                                                                                              
- Göran Svensson gav information och råd från gamla styrelsen. Ökning  

av medlemsavgiften från 300 kr till 800 kr gjordes eftersom avgiften varit 
stillastående i många år. Bokföringen måste överrapporteras och TA kontaktar  
Inger Ekstrand i detta ärende.  



 
 

 
- Styrelsen kontaktar kommittéernas ordförande om fortsatt uppdrag i                   3 (4) 

respektive kommitté. Varje kommitté ska ha en kontaktperson i styrelsen  
och mötet beslutade följande fördelning: 

 
Damkommittén: ordförande Evie Andersson, kontaktperson i             
styrelsen Åsa Hjelm-Berg. 

 
Herrkommittén: ordförande och kontaktperson i styrelsen Karl-Olof 
Lööw. 

 
Bankommittén: ordförande Tord Larsson, kontaktperson i styrelsen 
Rickard Lindsjö (som har vidare kontakt med GML). 

 
Juniorkommittén: ordförande Glenn Ljungqvist, kontaktperson i 
styrelsen Teddy Melén. 

 
Tävlingskommittén: ordförande Hans Viebke, kontaktperson i 
styrelsen Rickard Lindsjö. 

 
Medlemskommittén: vilka ledamöter kvarstår? Styrelsen ska 
kontrollera detta. 

 
Marknadskommittén startar detta år med Thomas Anderberg som 
ordförande och kontaktperson i styrelsen. Mötet ger följande förslag 
på ledamöter (som ska tillfrågas av TA); Stefan Lindqvist, Göran 
Svensson, Kenneth Hjelm, Jochum Johansson och Sven 
Johansson. 

 
- Mötet beslutade att klubbtidningen ska återuppstå som en del i 

marknadsföringen. Det viktigaste är att tidningen inte kostar klubben något 
och att det blir en nettovinst. Mötet gav TA i uppdrag att sammankalla 
redaktionen. 
 

- RL meddelade att det i nuläget saknas sponsorer till 4-5 tävlingar. Som 
sponsor ska man betala 6000 kr eller bidra med priser för samma summa. 
RL tar reda på vad som ingår i detta pris för sponsorn och meddelar 
styrelsen detta. Klubbmästerskapet är ifrågasatt av tävlingskommittén och i 
nuläget finns inte KM med på tävlingsprogrammet. Styrelsen föreslår att KM 
genomförs i åldersgrupper utan hcp. 

 
- Mötet diskuterade GIT och vem som har behörighet i systemet. Full 

behörighet ska Ingegerd Jansson, Ann-Eva Åberg och Karl-Olof Lööw ha. 
 

- Klubbens mail töms dagligen av Karl-Olof Lööw. 
 

- Varje kommittéordförande ska ha en nyckel till klubbhuset. Inventering av 
vem som har nycklar ska göras, Ann-Eva Åberg och Karl-Olof Lööw fick detta 
i uppdrag av mötet.  

 
- Larmkod för kansliet ska ändras och meddelas av Karl-Olof Lööw (som är 

larmansvarig). 
 

- Justering av greenfeeavgifter för större sällskap gjordes.                               
                       

- TV:n i klubbhuset är stulen sedan en tid tillbaka. Karl-Olof Lööw undersöker 
möjlighet till ersättnings-TV. 
 

- Karl-Olof Lööw informerade från Ljungbyhedsforum-mötet och styrelsen gav  
honom i uppdrag att fortsätta delta på dessa möten framöver.  

 
- Arbetsdag den 1/4, styrelsen beslutade att deltagarna ska bjudas på korv 

med bröd och dryck.  
 



 
 
 
 

- Styrelsen beslutade att bli medlem i Ljungbyheds Köpmannaförening                   4 (4)                                                  
och därmed få tillgång till en bod vid Blåkulle-kul, gammelmarknad och 
julskyltning. Där kan t ex lotter säljas och klubben kan marknadsföra sig. 

 
- 20/5 är det golfens dag i hela Sverige. Anmälan ska göras till                             

golfförbundet om man vill vara med. Frågan lyfts på nästa möte. 
 

- Ann-Eva Åberg utsågs till Golfkrogens kontaktperson i styrelsen.  
 

 
§ 10            Mötet avslutas 

Ordföranden tackade närvarande ledamöter och förklarade mötet avslutat. Vår 
golfkrog stod för goda smörgåsar till avslutningsfikat. 
Nästa möte den 10 april.   
 
Ljungbyhed 2017-03-14 

                     Vid protokollet 
 
Marie Madsen 
…………………………………….                           
Marie Madsen 
 
                      
 
 
                                                    Justeras 
                    
                                              
Thomas Anderberg                                       Ulf Jönsson  
……………………………………                     ……………………………………….. 
Thomas Anderberg         Ulf Jönsson  

 
                          
 

 
                                 

  
 
 
 
  

 


