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Plats Klubbhuset                                              Protokollet omfattar § 81-92 
Tid 18.00-22.00 

Närvarande Thomas Anderberg (TA), Karl-Olof Lööw (Otta), Ann-Eva Åberg (A-E) viss del av tiden, Ulf 
Jönsson(UJ), Rickard Lindsjö (RL) och Marie Madsen (MM).  

Ej närvarande Åsa Hjelm-Berg (ÅHB) och Teddy Melén (som ersätts av 2:e suppleant MM vid detta 
möte).  

§ 81 Mötets öppnande 
                     TA hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.   
 
§ 82 Val av justerare för mötet 

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs UJ. 
 
§ 83          Dagordning 

Föreslagen dagordning fastställs.  
                                                

§ 84 Föregående protokoll 31/7-2017 
 Godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 85 Stadgar och medlemsmöte      

En enig styrelse beslutar att det ska ske en översyn och justering av stadgarna (utifrån 
Riksförbundets rekommendationer) med syfte att övergå till två årsmöten. Ansvariga 
för detta är TA, RL samt A-E. Göran Svensson kommer även att rådfrågas. 
 
Vi avvaktar utfallet av de kontakter som vi beslutat om idag innan vi kallar till 
medlemsmöte. 

 
§ 86 Valberedning        

RL kontaktar Ingegerd Jansson om valberedningsuppdrag. Förslag på eventuella 
ledamöter lyfts upp.              
 

§ 87 Tävlingskommitté        
Beslutas att tillsätta ny tävlingskommitté enligt följande: 
Ulf Jönsson (sammankallande), Theresia Losell, Bodil Olsson, Marcus Losell samt 
Magnus Augustsson. Till första mötet blir A-E, RL och Otta adjungerade. 

§ 88 Klubbtidning 
 TA informerar om att arbetet pågår med höstens nummer som beräknas utkomma 

senast i mitten av oktober. A-E meddelar att tidningen gjort en nettovinst på drygt 
11000 kr. 

 
§ 89 Reception 

Bemanning behövs i receptionen, Otta frågar Evie Andersson om hon kan hjälpa till. 
 
 



 

 

§ 90 Ekonomi                                               2(2) 
A-E redovisar status för ekonomin och rapporterar att det tillkommit totalt 32 nya 
medlemmar till dagens datum. 
 
Otta kallar snarast till möte med Christoffer på GML, A-E och UJ bistår. 
 
Otta arbetar med PEAB kontakt. 

                                        
§ 91 Övriga frågor                                                                                                                               

A-E samordnar lotteriförsäljningen på marknaden i Ljungbyhed den 18/8-19/8.  
 
Beslutas att ha ett erbjudande för nya juniorer (tom 21 år); betala 2500 kr nu och spela 
resterande del av året samt år 2018 för detta pris. 
 
Otta rapporterar från Forum-mötet i Klippan att drönarutbildningen startar i september 
här på området. 
 
Otta anmäler oss till Föreningsmässa den 30/9. MM kontaktar ÅHB om hon kan 
bemanna. 
 
Pga. utvärdering av elektriker ska husvagnar/husbilar endast stå på anvisad plats vid hus 
nr 19 i nuläget (dvs. ingen uppställningsplats vid vagnsboden). RL kontaktar elektriker 
för att se över om vi kan få fler husvagnsuttag. 
 
TFHS har öppet hus den 26/8 och klubben kommer att ha en monter där som A-E, MM 
och UJ bemannar. 
 
Sponsorgolf blir den 22/9 kl.11.30. RL lägger in rätt datum i GIT. 
 
Ordförandeträff blir den 12/9 i Kävlinge meddelar TA. 
 
TA meddelar att avgår han som ordförande pga. hälsoskäl efter nästa styrelsemöte i 
september. 

 
§ 92 Mötet avslutas                                  

Ordföranden tackade närvarande och Ulf för god fika samt förklarade mötet avslutat.                                                       
Nästa möte blir den 11 september kl.18.00. 
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