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Plats Klubbhuset                                                Protokollet omfattar § 14-24 
Tid 18.00-21.50 

Närvarande Karl-Olof Lööw (KOL), Ann-Eva Åberg (A-E), Rickard Lindsjö (RL), Carina Nilsson (CN), 
Peter Timischl (PT), Åsa Hjelm-Berg (ÅHB), Marie Augustsson (MA) och Teddy Melén 
(TM) viss del av tiden.  

Kl.18.00-19.00 föredrag av Mikael Sejrbo från företaget DIRMA. 

Ej närvarande Ulf Jönsson (ersätts av 1:e suppleant ÅHB) samt Teddy Melén, frånvaro viss del av tiden 
(ersätts då av 2:e suppleant MA). 

§ 14 Mötets öppnande 
KOL hälsade Mikael Sejrbo och övriga välkomna samt förklarade mötet för öppnat.   

 

§ 15 Val av justerare för mötet 
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes PT. 

 
§ 16        Föredrag av Mikael Sejrbo från DIRMA 

DIRMA är ett företag som sänder ut riktad reklam via mail till registrerade användare. 
När mottagaren läst reklamen och kryssat i 2 enkla svarsalternativ (om reklamtexten) 
faller pengar ut till klubben. Detta är ett enkelt sätt att tjäna pengar till sin klubb och det 
kostar inte klubben en krona. Informationsmaterial delas ut och beslut tas vid nästa 
möte. Frågan om vad ev. DIRMA-pengar i så fall ska användas till ska också diskuteras. 
CN är styrelsens kontaktperson till DIRMA. 

 
§ 17 Dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 18 Föregående protokoll 19/3-2018 

 Ny front till bollautomaten är beställd av KOL. Taggarna ska avvecklas så småningom 
under året eftersom de inte kan beställas längre. Vilket betalsystem vi ska ha till 
bollautomaten måste diskuteras inför nästa år. 
 

 Fortfarande inget svar från Evry angående serviceavtal för golfterminalen, PT ska 
kontakta dem. 
 

 Beslutas att KOL ombesörjer hämtning av mattor till rangen i Båstad samt om hur 
betalning ska ske för dessa (enligt riktlinjer från styrelsen). 
 

 MA rapporterar att greenflaggorna har använts under föregående säsong, men att de 
är slitna och behöver bytas. Bankommittén tillsammans med sponsor ERBY AB 
ombesörjer beställning av nya. 
 

 A-E lägger till ändringsdatum på stadgarna (till hemsidan).   

                                     
 Frågor från årsmötet angående konto för golfbilsgaragehyra samt konto för intäkter 

golfshop är besvarade av A-E.              
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 Länk om friskvårdsbidrag finns nu på hemsidan rapporterar MA. 
 

 KOL har lämnat över ansökan och de handlingar som krävs till kommunen gällande 
föreningsstöd. 
 

 Beslut är taget att ansluta klubben till Skånes golfförbunds gratis spel för juniorer. A-E 
har anmält klubben och information finns utlagd på hemsidan. 
 

 Inköp av lokalvårdsprodukter och en ny dammsugare till klubbhuset har gjorts av MA. 
 

Föregående protokoll godkänns därmed och läggs till handlingarna. 
 
§ 19 Inkomna skrivelser 
 ÅHB mailar klubbar angående utbyte för förtroendevalda. 
 
 Lokala regler ska ses över och sändas in, RL och UJ ansvarar för detta. 
 
 KOL informerar om Rebykon Golf AB:s avtal gällande golfbilar. Beslutas att fortsätta med                    

samma uthyrningskostnad per runda, dvs. 300 kr respektive 250 kr för personer med 
golfbilsintyg. 

 
§ 20 Medlemmar och ekonomi                                                                                      

A-E presenterar balans- och resultat för januari månad gällande LGS AB. Till nästa möte 
ska föregående års balans- och resultat tas fram för att kunna jämföra månaderna och, 
vid behov, snabbt kunna sätta in åtgärder. 
 
4 nya medlemmar har tillkommit och nästan 90 personer spelar på årsgreenfee, 
rapporterar A-E. 
 
Det finns medlemmar som ännu inte betalat sin medlems- och årsavgift. Dessa ska 
kontaktas. 
 
ÅHB och MA bokar möte med Golfkrogen angående årets fakturor. 

                                       
§ 21 Planering 2018 

Återupptagande av årsstämman den 25 april kl.19.00 i klubbhuset. KOL sänder ut kallelsen 
senast den 11/4 med information om att mötet återupptas from § 6 enligt tidigare                    
dagordning.  
 
Handlingar som ska förberedas och lämnas till MA för kopiering senast den 22/4: 

 - Tidigare dagordning finns 
 - Deltagarlista görs av MA 
 - Årsredovisning görs klar av A-E och UJ 
 - Ny balans- och resultatrapport tas fram av A-E 

 
CN informerar om att ansökan är inskickad till Sparbanksstiftelsen för projektpengar till 
sommargolfskola för ungdomar och för utveckling av styrelsearbete.  

 
§ 22 Arbetsfördelning i styrelsen 

Arbetsuppgifter ska lyftas och fördelas framöver, t ex: golfbilar uthyrning, avläsning 1 
gång/månad samt underhåll med batterivatten och tvättning.   
 

§ 23 Övriga frågor 
 A-E rapporterar från skärtorsdagens Blåkullekul i Ljungbyhed. Klubben sålde 

lotter, hade puttningstävling och marknadsförde prova-på-golf-dagen den 12 
maj.  
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 MAK och TM kommer att anordna en prova-på-golf-dag den 12 maj. De som 
kan hjälpa till denna dag anmäler sig till Fred Svegart. 

 
 Viktigt att få in fler juniorer i klubben. Beslutas att erbjuda en juniorårsavgift 

på 600 kr i samband med prova-på dagen den 12 maj. De juniorer som redan 
betalat in sin årsavgift kommer att kompenseras så att de får samma 
erbjudande. TM meddelar att han även startar juniorträningen denna dag 
(12/5). 

 
 Inför höstmötet (där avgifter för 2019 ska beslutas) bör klubben se över 

junioravgifterna så att det finns en variant där juniorträning och årsavgift 
bakas samman till en summa.  

 
 Hur vi kan få in mer pengar via Pantamera? Detta lyfts vid nästa möte. 

 
 PT  presenterar ett avtalsförslag för uthyrning av lokaler vid nästa möte. 

 
 RL meddelar att årets första tävling blir den 28/4. 

 
 Klubbhusets entrédörrar ska ha öppet längre, helst till 19-19.30 tiden. A-E 

ansvarar för att detta ändras. 
 

 ÅHB informerar om ansvarsförsäkring för styrelse. ÅHB ges i uppdrag att be 
om offert från försäkringsbolag så att beslut kan tas vid nästa möte. 
 

 RL informerar om viss skadegörelse på golfbanan. Betongsuggorna vid hål 14 
(vägen) är flyttade så att bilar kan köra in. KOL kontaktar PEAB för åtgärd. 
 

 Vi  ska bjuda in styrelsen från Brönby GK framöver i och med greenfee-
samarbetet som startar i år. 
 

 Sponsorgolf är bokad till den 21/9. 
 
§ 24 Mötet avslutas  

Ordföranden tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.  
Nästa möte blir måndagen den 7/5 kl.18.00 (CN tar med fika). 
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