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                                   1(2)                                                                      
Plats Klubbhuset                                              Protokollet omfattar § 92-103 
Tid 18.00-20.30 

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

Ej närvarande Rickard Lindsjö (ersätts av 1:e suppleant ÅHB) och Teddy Melén (ersätts av 2:e 
suppleant MM) 

 

§ 92 Mötets öppnande 
                     TA hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.   
 
§ 93 Val av justerare för mötet 

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

Föreslagen dagordning fastställdes.  
                                                

§ 95 Föregående protokoll 14/8-2017 
A-E utarbetar ett förslag på det som ska ändras i stadgarna (med syfte att återgå till två 
årsmöten). Vi är anmälda till Föreningsmässa den 30/9 i Klippan, Otta och A-E 
bemannar. 
Föregående protokoll godkänns därmed och läggs till handlingarna. 
 

§ 96 Sponsorer och marknadskommitté                                       
Inbjudan till sponsorgolf den 22/9 har skickats ut. Beslutar att även bjuda in 
tidningsannonsörerna. 

 
 Fler medlemmar behövs i marknadskommittén. Arbetet med att kontakta gamla sponsorer för 

att förnya sponsoravtalen, samt att hitta nya sponsorer ska påbörjas. Styrelsen kan vara 
behjälplig i detta arbete.   

 
MM gör förslag på sponsoravtal för 2018 till styrelsen.   

 
§ 97 Valberedning        

Namnförslag kom upp och personerna kontaktas av styrelsen.              
 
§ 98 Fakturering årsavgifter 
 Fakturering av årsavgifter för 2018 kommer att ske i november.         

§ 99 Pris för bil- vagnförvaring                                                                                                               
 Beslutas att höja 2018 hyran för bilplats till 750 kr/år samt vagnplats till 300 kr/år. 
 
§ 100 Medlemsmöte 
 Avvaktar medlemsmöte tills översyn och revidering av stadgar gjorts. 
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§ 101 Ekonomi                                          

A-E redovisar status för ekonomin och inga extraåtgärder krävs för att ”gå runt” i år. 
                                       
§ 102 Övriga frågor            
 Otta ser över belysningen i klubbhuset och tar vid behov kontakt med elektriker. 
 

Årsavgifter för 2018 behöver ses över (t ex greenfeemedlem, junior). Detta lyfts vid nästa 
styrelsemöte. 
 
TA avgår som ordförande idag pga. hälsoskäl (information läggs ut på hemsidan) och vice 
ordförande Otta träder in i hans ställe. 

 
§ 103 Mötet avslutas                                  

Ordföranden tackade närvarande och A-E för gott fika samt förklarade mötet avslutat.                                                       
Nästa möte blir den 9 oktober kl.18.00.  
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