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                                   1(2)                                                                      
Plats Klubbhuset                                            Protokollet omfattar § 123-131 
Tid 18.00-20.45 

Närvarande Thomas Anderberg, Kenneth Hjelm, Jochum Johansson, Håkan Svensson och Hans 
Pommer viss del av tiden (kl.18.30-19.30) samt Karl-Olof Lööw (KOL), Rickard Lindsjö 
(RL), Ann-Eva Åberg (A-E), Ulf Jönsson(UJ), Åsa Hjelm-Berg (ÅHB) och Marie Augustsson 
(MA) hela mötestiden. 

Ej närvarande Teddy Melén (ersätts av 1:e suppleant ÅHB). 

 

§ 123 Mötets öppnande 
                     KOL hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.   
 
§ 124 Val av justerare för mötet 

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

Föreslagen dagordning fastställdes.  
                                                

§ 126 Föregående protokoll 13/11, medlemsmöte och extra årsmöte 23/11, mingelkväll 
29/11 samt minnesanteckningar från 5/12 
- PEAB mötet blir den 19/12. KOL, A-E, RL och ev. UJ deltar. 
- Avtal med Golfrestaurangen ska ses över. 
- Vi väntar på svar från Evry angående serviceavtal för golfterminalen. 
- Vi avvaktar besked från TM angående kostnad för nya utslagsmattor till rangen. 
- Mingelkvällen den 29/11 uppskattades, 48 personer deltog. 
Föregående protokoll och minnesanteckningar godkänns därmed och läggs till 
handlingarna. 

 
§ 127 Beslut om sponsoravtal 2018  
 Enig styrelse beslutar att godkänna lagt förslag för tävlings- och sponsoravtal.  

Följande personer kommer att arbeta med att få in sponsorer: Thomas Anderberg, Jochum 
Johansson, Kenneth Hjelm, Håkan Svensson, Hans Pommer, ÅHB, MA och KOL. Nya TK kommer 
att arbeta med att få in tävlingssponsorer. 

 
§ 128 Inkomna skrivelser: förslag på avtal gällande hyra el-bilar.                                        
 Frågan om avtal för el-bilar bordläggs till januari. 
 Beslutas att sluta avtal för marknadsföring via ”Golfguiden online”, RL ansvarar för detta.                     
 
§ 129 Ekonomi                                       

 A-E redogör för den likvida situationen och medlemsstatus. Fakturering av årsavgifter pågår.  
 
 Beslutas att ha ett julerbjudande:  

 ”Greenfeemedlemsskap och 2 greenfeecheckar för 1295 kr”. A-E meddelar RL för 
Facebookutskick. 
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§ 130 Övriga frågor: planering inför årsmöte vår och julmarknad 9/12 
 Tidningsredaktionen kommer att meddela styrelsen om golftidningens vara, eller icke vara. 

 
Greenflaggor är beställda och betalade, men var är de? Detta ska undersökas. 
 
GK deltog på Ljungbyheds julskyltning den 9/12 och sålde 576 lotter. Tack till alla som 
hjälpte till denna dag! Resterande lotter säljs vid Annandagjul-tävlingen. 
 
Årsmöte planeras in till den 28/2-2018 kl.19.00. 
 
Styrelsens möte för beredning av budget, verksamhetsår etc. sker enligt nedan: 
15/1-2018 kl.18.00 
22/1-2018 kl.18.00 
29/1-2018 kl.18.00 

 
 
§ 131 Mötet avslutas  

Ordföranden tackade närvarande och önskade God Jul och Gott Nytt År samt förklarade 
mötet avslutat.                                                        
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