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Plats Klubbhuset                                 Protokollet omfattar § 24-37   
Tid 18.00–21.15  

Närvarande Thomas Anderberg (TA), Ann-Eva Åberg (A-E), Ulf Jönsson(UJ), Karl-Olof Lööw 
(Otta), Rickard Lindsjö (RL), Åsa Hjelm-Berg (ÅHB) och Marie Madsen (MM).                                                              

Ej närvarande Teddy Melén         

§ 24 Mötets öppnande 
                     TA hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.   
 
§ 25 Val av justerare för mötet 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes UJ. 
 
§ 26           Dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes.  
  
§ 27           Föregående protokoll från 10/4-2017 

- TA ska avtacka föregående styrelse med 5 greenfeecheckar/person. 
- TA berättade om mötet med GML den 12/4 och meddelade att han ska lyfta frågan 

om GML-anställdas spel på banan framöver. 
- RL återkommer med rapport om hemsidorna hos våra boendepartners.  
- TA kontaktar Spången angående boendepartnerskap. 
- Swish-konto ska öppnas och kopplas till en telefon. A-E gör detta till nästa ordinarie 

möte. 
- Offert för banguide tas in av RL. 
- RL meddelar att han reserverar sig mot beslutet som togs vid förra mötet om att 

hela startavgiften vid tävlingar ska redovisas. 
 

Föregående protokoll läggs därmed till handlingarna.  
                                                                                                                               

§ 28 Kommittéer 
Det finns ingen medlemskommitté och denna ska tas bort från hemsidan. MM meddelar 
att Joacim Pettersson fortsätter med afterwork-golfen som startar den 12/5. MM ser till 
att anslag om detta görs på hemsidan.   

 
Marknadskommittén är densamma som redaktionen för klubbtidningen, förutom Göran 
Svensson som är in adjungerad, meddelar TA. 
 
Damkommittén har erbjudits en dag med gratis spel hos damerna i Perstorp. De vill 
bjuda tillbaka med en träff/gratis spel i Ljungbyhed meddelar ÅHB. Trevligt initiativ 
tycker styrelsen och bifaller!  
 
Juniorkommittén; TA frågar Teddy om avgiftshöjning för juniorträningen och om hur 
många juniorer som anmält sig.  
 
Bankommittén vill ha ett möte med GML angående banskötseln (t ex klippning vid  
rangen, otydliga green/foregreenkanter). TA kontaktar GML och bokar in möte med 
berörda. Vid detta möte lyfter TA även arbetstider och maskiner för skötsel av banan. 
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§ 29       Samverkan med tävlingskommittén 
Styrelsen beslutar att TA kontaktar tävlingskommittén för att meddela följande: 
- Styrelsen är nöjd med deras arbete.  
- Klubbens ekonomi är ansträngd och alla pengar ska redovisas, precis som övriga 

kommittéer gör. Tävlingsavgiften på 100 kr/person ska redovisas efter varje tävling. 
- Tävlingskommittén kan äska pengar för t ex prisbord när så behövs. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
§ 30 Klubbtidningen 

TA meddelar att tidningen är på gång och att den kommer att gå med vinst. 
 
§ 31 Hemsidan 

- RL fortsätter med arbetet att få in en rullande ”banner” på hemsidan. 
- A-E meddelar Ann Christensson om uppdatering av klubbens sponsorer på 

hemsidan samt mailar ut sponsorerna till övriga i styrelsen. 
 

§ 32 Avtal golfkrogen  
Avtalet med Golfkrogen ska ses över. 
 

§ 33        Samarbetsavtal andra golfklubbar 
 TA kontaktar Hans Viebke för svar i ärendet. 
 
§ 34 Tävlingsprogram och sponsorer                                                 

Tävlingsprogram för 2017 är nu godkänt och fastställt. 
                     

§ 35      Medlemmar/ekonomi     
A-E informerar att det i dagsläget finns 650 000 kr i kassan. Vi har 62 personer med 
årsgreenfee, 14 nya medlemmar, 6 nybörjare, 10 PPGK och 1 ny distansmedlem. 
Fortsatt översyn av rutiner, medlemmar och ekonomi görs vid ett extra styrelsemöte 
den 22/5 kl.17.30. 

 
§ 36  Övriga frågor 

- Styrelsen ger Otta mandat att teckna serviceavtal med Golf 3000 samt att utrusta 
”shopen” i receptionen. 

- Otta ansvarar för att betalning sker till Dormy gällande sålda varor i shopen (under 
helgens SGF tävling 6-7 maj). 

- TA informerar om att han deltagit vid ordförandekonferensen och att referat 
kommer att sändas ut till styrelsen.  

- Medlemsenkät kommer att skickas ut från SGF till var 3:e medlem. 
 
§ 37                  Mötet avslutas 

Ordföranden tackade närvarande ledamöter och förklarade mötet avslutat.                             
Nästa möte blir den 22 maj kl.17.30. 
 
Ljungbyhed 2017-05-08 

                       Vid protokollet 
 

Marie Madsen                 
Marie Madsen 
 
 
                                            Justeras 
                    
                                              
 
Thomas Anderberg  Ulf Jönsson 
 Thomas Anderberg         Ulf Jönsson 


