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Plats Klubbhuset                                 Protokollet omfattar § 43- 55 
Tid 17.50-21.30  

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

Ej närvarande Rickard Lindsjö och Teddy Melén (ersätts vid detta möte av 1:e suppleant Åsa Hjelm-
Berg samt 2:e suppleant Marie Madsen)     

    

§ 43 Mötets öppnande 
                     TA hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.   
 
§ 44 Val av justerare för mötet 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes ÅHB. 
 
§ 45           Dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes.  
                                                

§ 46 Föregående protokoll 8/5 och 11/5 
� TA anmodar avgående ledamöter i TK att snarast återlämna sina nycklar till 

klubben.  
� GIT behörigheten är borttagen för avgående TK ledamöter.  
� Avgående TK redovisar SGF tävlingens kostnad till 4780 kr. 
� TK´s handkassa är återlämnad till A-E. 

 
 
§ 47  Kommittéer 
 Damkommittén har gjort upp ett städschema och detta tackar styrelsen för. 
 

Herrkommitténs serielag är goda representanter för klubben meddelar Otta. 
Tisdagsgolfen är igång. 
 
Juniorkommittén hade första träningen den 9/5, 8 ungdomar närvarade. 
 
Bankommittén har haft möte med GML den 22/5. Tord Larsson, Jan-Olov Skoglund, 
Hans Pommer och TA deltog från klubbens sida. TA rapporterar att skötselavtalet ej är 
undertecknat av GML, vilket Kristoffer från GML skulle åtgärda.  
 
TA ska ta upp frågan om kompensation med GML för utebliven skötsel. 
 
Ruffen ska klippas och maskinen för detta kom 22/5.  
 
Klubben ansvarar för trimning runt alléträden längs hål 13. Förslag att lägga bark runt 
träden för att underlätta arbetet, Tord Larsson undersöker saken. 
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Regelbundna möten ska ske mellan GML och bankommittén, dessa kommer att starta  
nu.  
 
Enligt GML ansvarar klubben för att söka tillstånd för bekämpningsmedel, GML utformar 
ansökan och klubben ansöker sedan hos Söderåsens miljöförbund. 
 
Styrelsen ger TA i uppdrag att tillfråga GML om skötsel av banan under vinterhalvåret. 

                    
 
Marknadskommittén kommer att kallas till möte av TA.    
 
After-workgolf startade den 7/5 och fortsätter fredagar udda veckor (datum finns i 
hemsidans kalender). Alla är välkomna! 

 
§ 48 Tävlingsprogrammet 

Styrelsen beslutar att flytta och ändra Old Course tävlingen till den 17/7 kl.17.00 samt 
Conny tour till två tävlingar som blir den 19/8 och 16/9. Revidering av tävlingsprogram 
ska göras av MM och detta ska sedan meddelas till medlemmarna av Otta. 
 
Fördelning av tävlingssponsorerna görs och dessa kommer att kontaktas av styrelsen.  
 
Styrelsen kallar berörda till tävlingssamordningsmöte den 29/5 kl.18.00 för planering av 
årets återstående tävlingar. Trivselgolfen den 27/5 handhas av Ann Christensson och 
Ingegerd Jansson. Guld och silversmedjan den 10/6 handhas av Otta och 
herrkommittén. 

 
§ 49 Hemsidan    

Revidering av tävlingsprogram till hemsidan ska göras av MM. 

§ 50 Avtal golfkrogen                                                                                                                                        
Lyfts vid nästa möte.                                                                                                                                  

 
§ 51 Samarbetsavtal andra golfklubbar 

Styrelsen har ej fått svar och ger därmed ÅHB uppdraget att ta reda på 
samarbetsavtalen med aktuella klubbar. 
 

§ 52 Receptionen 
TA har kontaktat ansvariga för golfterminalen för att lösa problemen med denna.         
 
Arbete pågår med receptionens bemanning. 
 
Beslutas att sluta avtal med Golf 3000 och därmed ha en lite shop i receptionen. Otta 
ansvarar för denna. 
 

§ 53 Medlemmar/ekonomi 
A-E informerar om aktuellt medlemsstatus. Den ekonomiska situationen gör det 
angeläget att få fler medlemmar i klubben.  
  
UJ och A-E ges i uppdrag att ta fram ekonomiskt rapportunderlag till nästa möte.  
 
ÅHB ges i uppdrag att undersöka försäkringar som rör klubben. 
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§ 54 Övriga frågor 
 Sponsoravtalen ska ses över inför 2018. 
 
 Golfveckans kringaktiviteter ska planeras. MM ges i uppdrag att kontakta berörda. 
 
 TA meddelar att han är kallad till ordförandemöte i Barsebäck 1/6. 
 

Frågan om funktionärer till Nordea masters i Barsebäck samt om Triangelmatchen i 
Perstorp den 13/6 lyfts, TA ska kontakta Ingegerd Jansson angående detta. 
 
Styrelsen är enig om att orange tee ej är aktuellt för tillfället. 
 
TA meddelar att medlemsenkät från SGF går ut till var tredje medlem den 31/5, i juli och 
i september. 

 
§ 55 Mötet avslutas 

Ordföranden tackade närvarande och Ann-Eva för gott fika samt förklarade mötet 
avslutat. Nästa möte blir den 12 juni kl.18.00. 
 
Ljungbyhed 2017-05-22 

                       Vid protokollet 
 
 

Marie Madsen                          
Marie Madsen 
 
                                            Justeras 
                    
                                              
Thomas Anderberg  Åsa Hjelm-Berg 
 Thomas Anderberg         Åsa Hjelm-Berg 


