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                                   1(2)                                                                      
Plats Klubbhuset                                            Protokollet omfattar § 114-122 
Tid 18.30-20.30 

Närvarande Karl-Olof Lööw (KOL), Rickard Lindsjö (RL), Ann-Eva Åberg (A-E), Ulf Jönsson(UJ), Åsa 
Hjelm-Berg (ÅHB), Teddy Melén (TM) och Marie Augustsson (MA).  

Ej närvarande – 

 

§ 114 Mötets öppnande 
                     KOL hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.   
 
§ 115 Val av justerare för mötet 

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

Föreslagen dagordning fastställdes.  
                                                

§ 117 Föregående protokoll 9/10-2017 samt minnesanteckningar 29/10-2017 
A-E gör klart förslag på stadgar inför extra årsmöte. 

 
§ 118 Avtal: Golfkrogen, PEAB m.fl.  

 
� KOL rapporterar att PEAB:s representant kommer att kalla till möte angående           

avtal som måste förhandlas innan 31/3-2018. 
 

� Avtal med Golfrestaurangen ska ses över. 
 

� Avtal med GML fortlöper till 31/12-2019. 
 

� Kommunens bidrag till klubben fortlöper till 1/8-2020.  
 

� A-E kontaktar Evry angående serviceavtal för golfterminalen 
 

� Företagsgolf, sponsoravtal och tävlingssponsoravtal lyfts vid nästa möte. 
 
§ 119 Inkomna skrivelser: bollautomat, golfbilar.                                      

Beslutas att köpa in ny front (med samma utförande som tidigare) till bollautomat för                        
2500 kr (pga. tidigare inbrott).  

 
 Offert på golfbilar kommer att skickas till oss för jämförelse med nuvarande avtal. 
 
§ 120 Ekonomi                                      
 A-E redovisar medlemsstatus och att ekonomin följer budget.  
 2018-års budget ska göras framöver. 
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§ 121 Övriga frågor: möte 21/11, 23/11, jullandgång 29/11, julskyltning 9/12, MAK                                    

Möte med kommunen 21/11, planering inför detta sker vid nästa möte. 

Valberedning, MAK och styrelseledamöter saknas, detta lyfts vid kommande medlemsmöte.     
KOL kallar till medlemsmöte 23/11 kl.18.00 och direkt därefter extra årsmöte kl.19.00. 
Förbereds av styrelsen vid nästa träff. 

Inbjudan till jullandgång 29/11 kl.18.30 skickas ut av MA.  

Klubben kommer att ha en bod vid julskyltningen den 9/12 rapporterar A-E. 

TM undersöker kostnad för nya utslagsmattor till rangen. 

 
 
§ 122 Mötet avslutas  

Ordföranden tackade närvarande och Åsa för gott fika, samt förklarade mötet avslutat.                                                       
Nästa möte blir den 19 november kl.15.00.  
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Karl-Olof Lööw  Åsa Hjelm-Berg 
 Karl-Olof Lööw         Åsa Hjelm-Berg 


