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Plats Klubbhuset                                                  Protokollet omfattar § 1-13 
Tid 18.00-22.00 

Närvarande Karl-Olof Lööw (KOL), Ann-Eva Åberg (A-E), Ulf Jönsson(UJ), Carina Nilsson (CN), Peter 
Timischl (PT), Åsa Hjelm-Berg (ÅHB) och Marie Augustsson (MA).  

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

 

§ 1 Mötets öppnande 

KOL hälsade de nya ledamöterna Carina Nilsson och Peter Timischl samt övriga 
välkomna och förklarade mötet för öppnat.   

 
§ 2 Val av justerare för mötet 

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes ÅHB. 
 

§ 3         Dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes.  
                                                

§ 4 Möteskalender 2018 

 Styrelsen kommer att sammanträda enligt följande datum: 3/4, 7/5, 4/6, 13/8, 3/9, 
1/10, 5/11 samt 3/12.  
 
Årsmöte höst ska planeras in före november månads utgång. 

 

§ 5 Föregående protokoll 11/12-2017, minnesanteckningar från 

arbetsmöte 15/1, 22/1, 29/1, 12/2, 22/2 samt protokoll från vår-årsmöte och 

bolagsstämma LGS AB 28/2 

  

- Ny front till bollautomat behövs. KOL undersöker om en ny variant ska beställas 
eller om den tidigare modellen fortfarande kan fungera med taggar. Därefter 
meddelas styrelsen för beslut och sedan sänder KOL detta vidare till bankommittén 
för beställning. 
 

- Scorekort är beställt av A-E. 
 

- Vi väntar fortfarande på svar från Evry angående serviceavtal för golfterminalen 
meddelar A-E. 
 

- TM har ordnat utslagsmattor till rangen och de ska hämtas i Båstad, KOL ombesörjer 
detta. 

 

- Greenflaggor är beställda och betalade, men var är de? Detta ska undersökas av 
MA. 

 

- Nya klubbflaggor till flaggstängerna är inköpta. 
 

- A-E har sett över informationen om årsgreenfee på hemsidan. 
 

 



 

 

 

                                2(4)                                                                    
 

- Golfkrogens avtal är klart och gäller året ut. 
 

- PEAB avtal är klart och gäller i 3 år. 
 

- Rebykon Golf AB avtal för elbilar är klart, uppsägning av Pro Certo AB avtal är gjord 
29/1-2018. 
 

- Nya stadgar gäller och är publicerade på hemsidan, revidering av ändringsdatum på 
stadgarna görs av A-E. 

 

- Frågor från årsmötet angående konto för golfbilsgaragehyra samt konto för intäkter 
golfshop kommer att besvaras av A-E. 
 

- Länk om friskvårdsbidrag ska ut på hemsidan, MA ordnar detta. 
 

Föregående protokoll och minnesanteckningar godkänns därmed och läggs till 
handlingarna. 

 

 

§ 6 Inkomna skrivelser 

� Ansökan om föreningsstöd via Klippans kommun ska göras.  KOL lämnar över ansökan               
och de handlingar som krävs till kommunen.  
 

� Blåkullekul i Ljungbyhed går av stapeln på skärtorsdagen. Lotteri och putting-matta                     
kommer att finnas, A-E ordnar bemanning och CN är behjälplig med inköp av priser                          
till lotteriet.  
 

� Beslutas att bifalla Skånes golfförbunds gratis spel för juniorer, dvs. gratis spel för                   
juniorer som vill komma till oss och spela med våra juniorer (förutsatt att den besökande 
juniorens hemmaklubb är med i detta arrangemang). A-E anmäler klubben till detta. 
 

� KOL kommer att delta i kontaktmannakonferensen i april. 
 

� CN fördjupar sig i kommunens förslag angående bidrag till föreningar. 
 

� Söderåsens näringslivsutveckling kommer att kalla till möte framöver, KOL bevakar.                 
 

� Inköp av lokalvårdsprodukter och en ny dammsugare behöver göras, MA ombesörjer                  
detta. 

 

§ 7 Avtal 

Årets avtal är färdiga.  
 
ÅHB och MA är kontaktpersoner till Golfkrogen.  

 

§ 8 Medlemmar, ekonomi, PM från revisorerna                                                                                      

� I nuläget har vi 305 medlemmar alla kategorier meddelar A-E. 22 medlemmar har 
begärt utträde ur klubben. 
 

� Genomgång och diskussion utifrån PM från revisorerna. A-E och UJ arbetar fram 
rutiner för de arbetsuppgifter som finns gällande ekonomin. 

 
� Backup av ekonomilaptop är gjord av A-E. Ny laptop ska köpas in. 
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� ÅHB tar reda på mer om styrelseförsäkring/ansvarsförsäkring.  
 
� MA gör överenskommelse om månadsbetalning med Golfkrogen.    

                                        
                                        
§ 9 Planering inför återupptagande av årsstämma LGS AB 

Nytt datum för återupptagande av bolagsstämman blir den 25 april kl.19.00. 
 
KOL sänder ut kallelse senast den 11/4 med information om att mötet återupptas from                               
§ 6 enligt tidigare dagordning. 

  
 Handlingar som ska förberedas (MA kopierar dessa till mötet): 
 - Tidigare dagordning gäller. 
 - MA gör deltagarlista. 
 - Årsredovisning görs klart av A-E och UJ. 
 - Ny balans- och resultatrapport tas ut av A-E 
 
 A-E meddelar att vi har redovisningsplikt till SGF och att vårt bokslut ska sändas in.  
 

 

§ 10 Planering enligt verksamhetsplanen 2018 

 Bordläggs och tas upp vid nästa möte. 
 

 

§ 11 Arbetsfördelning i styrelsen 

 Sammanställning och fördelning av styrelsens arbetsuppgifter ska göras vid nästa möte. 
 CN kommer att sköta kaffemaskinen i klubbhuset framöver. 

 
 

§ 12 Övriga frågor 

ÅHB deltar, om möjligt, på Köpmannaföreningens årsmöte i veckan. 
 
KOL rapporterar att det är mycket på gång inne på området, bl. a. kommer 
hotellverksamheten att komma igång igen. 
 
En elev från drönarutbildningen kommer att filma golfbanan som examensarbete när 
det börjar grönska. Denna film kommer vi sedan att få ta del av helt gratis. 
 
PT tar reda på hur man gör vid lokaluthyrning gällande ansvarsförsäkring. 
 
Genomgång av sponsorintäkter och arbetet som MAK lagt ner på detta. 
 
Hur kan vi nyttja sociala medier ännu mer? PT tar reda på mer om detta. 
 
Juniorträningen startar v.20, tider anslås på hemsidan denna vecka. 
 
MAK kommer att anordna en prova-på-golf dag i maj. TM har kontakt med idrottslärare 
på Ljungbyhedsskolan och hon kommer att ”sälja in” denna dag till eleverna. 
 
Valberedningen ska bjudas in till styrelsemötet den 4/6. 
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 CN har idé om hur vi kan få in mer pengar till Pantamera, detta lyfts vid nästa möte. 
 

Ansökan om projektpengar till sommargolfskola för ungdomar ska göras, CN gör detta 
till Sparbanksstiftelsen. Samverkan med MAK kring detta framöver. 
 
Via företaget Dirma finns det pengar att tjäna in till klubben. CN kontaktar dem och 
rapporterar vid nästa möte.                     

 

 
§ 13 Mötet avslutas  

Ordföranden tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.  
 
Nästa möte blir måndagen den 3/4 kl.18.00 (ÅHB tar med fika). 
 
Ljungbyhed 2018-03-19 
 

                       Vid protokollet 
 

 

Marie Augustsson 
Marie Augustsson 
 
 
                                                        Justeras 

 
 

                                              
Karl-Olof Lööw  Åsa Hjelm-Berg 
 Karl-Olof Lööw         Åsa Hjelm-Berg 


