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Plats Klubbhuset                                        Protokollet omfattar § 35-45 
Tid kl. 18.00-22.00 

Närvarande Valberedningen; Jan Berg, Christina Skoglund och Jörgen Nilsson kl.18.00-19.15.                        
Ann-Eva Åberg (A-E), Rickard Lindsjö (RL), Carina Nilsson (CN), Ulf Jönsson (UJ), Teddy 
Melén (TM), Åsa Hjelm-Berg (ÅHB) och Marie Augustsson (MA).  

Ej närvarande Peter Timischl, Teddy Melén, Karl-Olof Lööw (ersätts av 1:e suppleant ÅHB) och Rickard 
Lindsjö (ersätts av 2:e suppleant MA). 

  

Valberedningen                                                                                                                           
Valberedningen och styrelsen diskuterade hur mandatfördelningen ser ut och vilka 
vakanser som blir aktuella till höstens årsmöte då val av styrelse och ordförande ska 
göras.         

                    
§ 35 Mötets öppnande  

Tf mötesordförande UJ hälsade välkomna samt förklarade mötet för öppnat.   
 
 
§ 36 Val av justerare för mötet 

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

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
 
§ 38 Föregående protokoll 7-8/5-2018 och minnesanteckningar från arbetsmöte 28/5-2018 

� A-E har varit i kontakt med Evry angående serviceavtal för golfterminalen. A-E 
återkommer med svar framöver. 

 
� Föreningsstöd från Klippans kommun är klart. 

                               
� ÅHB formulerar några rader om friskrivning vid ev. skada/olycka när klubbhuset 

används av externa aktörer som ska läggas till det dokument PT tagit fram. 
                                                                                            

� ÅHB har tecknat en ansvarsförsäkring för styrelsen som gäller from 1/6-2018. ÅHB 
ansvarar för att säga upp befintlig försäkring hos Swedbank.   
     

� Vi avvaktar svar från RL angående inbjudan av Brönby GK:s styrelse till oss för lunch och spel.  
 

� Kallelse har gått ut till medlemmarna med information om att bolagsstämman 
återupptas from § 6 enligt tidigare dagordning den 14 juni kl.19.00 i klubbhuset. 

 
� Bollautomaten är reparerad och nu fungerar taggarna.  
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� Vår sommargolfskola, som ingår i  kommunens sommarlovsprogram, går av stapeln 
den 14-15/6 kl.10.00-12.30 rapporterar CN (TM har huvudansvaret och MAK kommer 
att vara behjälpliga).  

  
Föregående protokoll och minnesanteckningar godkänns därmed och läggs till 
handlingarna. 

 
 
§ 39 Inkomna skrivelser  

� Beslutas att delta på Gammelmarknaden i Ljungbyhed den 17/8 kl.12.00-20.00 och 
den 18/8 kl.10.00-16.00. Tanken är att vi har ett lotteri eller någon aktivitet där 
priser kan vinnas. A-E anmäler oss och alla bidrag till prisbord mottages tacksamt. 
 

� Möte angående föreningsbidragsbestämmelser från Klippans kommun sker den 
20/6, ÅHB och CN anmäler sig och deltar. 
 

� Ventiler för bevattning är utbytta, stort tack till bankommittén för deras arbete. I 
nuläget är bevattningsanläggningen under kontroll men investeringar kommer att 
behövas framöver då 3 hål måste styras manuellt. På helgerna hjälper 
Bankommittén till med att manuellt öppna dessa sprinklers. Möte med GML är 
inplanerat till den 7 juni, representanter från bankommittén är kallade.  
 

� Möte med PEAB, ägaren till banan, behövs för att få en uppfattning om deras 
inställning till kostnader (t ex bevattning), framtiden och att vi tydliggör vad klubben 
gör för deras bana med helt ideella insatser. Klubbens fortsatta framtid är sårbar då 
en oväntat extra kostnad kan stjälpa ekonomin. KOL kontaktar PEAB för att boka in 
ett möte. 
 

� Deltagande styrelseledamöter beslutade att ansöka om LEADER-projektpengar på 
arbetsmötet den 28/5. A-E reserverade sig mot beslutet och RL valde att inte yttra 
sig i frågan. Vi kan ansöka om 40 000kr (som måste gå till en konsult och då är 
tanken att konsultera Magnus Sunesson som kan se över vår bana, kommer med 
förslag på hur vi kan förbättra spellayouten, miljön, bli kostnadseffektiva mm.).  
 
Tanken är att detta är ett projekt som klubben kan jobba vidare med framöver när 
och om det passar. Projektet finansieras genom tid av frivilliga och där är vi redan i 
hamn med tanke på alla ideella arbetstimmar som läggs ner i klubben. 
Styrelsen är helt enig om att denna kostnad inte får belasta klubbens ekonomi - får 
vi inte några LEADER-pengar blir det därför heller inget Sunesson-projekt. 
 

 
§ 40 Medlemmar och ekonomi 

� A-E har kontaktat de medlemmar som inte betalat in sin avgift. De som ska 
vara med har betalat och övriga tas bort som medlemmar. 
 

� I nuläget är ekonomin i balans rapporterar A-E. 
 

� ÅHB och MA har haft möte med Golfkrogen angående årets fakturor. 
 

� Glädjande är att det i maj tillkommit nya medlemmar (1 fullbetalande, 10 nya 
medlemmar år 1, 5 juniorer, 4 årsgreenfee, 2 nya golfare år 1, 2 
greenfeemedlemmar samt 2 passiva medlemmar som nu blivit 
vardagsmedlemmar). Vi kan koppla 2 av dessa till prova-på-golf-dagen i maj.              
I dagsläget har vi totalt 102 årsgreenfeemedlemmar! 
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� Glädjande siffor är att rangen fått in 13 800 kr sedan den öppnade, vagns- och 
golfbilsboden 25 900 kr och greenfeeintäkter ca 65-70 000 kr. Bevakning av 
greenfeeintäkterna ska fortsätta framöver. 

                                      
 
§ 41 Planering enligt verksamhetsplanen  

ÅHB och MA bokar möte med Nathja angående Golfkrogens åtagande, golfveckans 
kringarrangemang (som Golfkrogen själv får ombesörja) samt för att boka in 
avslutningsfesten. 

  
                                      
§ 42 Återupptagande av bolagsstämman den 14 juni kl.19.00 

Styrelsen samlas kl. 18.00 denna dag. A-E kommer att besvara de frågor som kvarstår 
sedan föregående stämma. MA gör deltagarlista och kopierar dagordning, A-E 
förbereder övriga handlingar och sänder dem sedan till MA för kopiering. 

 
§ 43 Arbetsfördelning i styrelsen  

Arbetsfördelning i styrelsen gjordes vid mötet den 28/5.  
 
Schema för bemanning av receptionen ska upprättas över helgerna (juni-sept) så att KOL 
avlastas. A-E kontaktar intresserade och sätter upp bemanningslista på anslagstavlan i 
klubbhuset. 

 
 
§ 44 Övriga frågor 

� A-E kontaktar juniorerna och lämnar ut taggar med fria rangebollar. 
 

� Information ska skickas ut till medlemmarna om DIRMA för att kostnadsfritt kunna 
tjäna in pengar till klubben. MA sänder informationstext om detta till KOL (för 
mailutskick till medlemmarna) och till Ann C (för publicering på hemsidan och 
Facebook).  
 

� Beslutas att ha Pantamera-öppet en gång i månaden kl.18-19 på klubben då alla kan 
lämna in tomburkar och petflaskor. CN gör en informationstext (med datum då det 
är öppet) som ska sändas ut till medlemmarna. CN och MA kommer att sköta 
Pantamera framöver.   
 

� Beslutas att inte bli medlemmar i Caravan Club. 
  

� Beslutas att befintliga golfpaket används tills nästa möte då KOL får föredra ärendet 
”Golfpaket måndagar”. 
 

� Vagnsbodsplatser ska inventeras av CN och MA. Förteckning över de som har plats 
sänds över från A-E. 
 

� Introduktionskort för juniorer finns att dela ut, TM ombesörjer detta och ska  
meddela styrelsen vilka det blir. 
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§ 45 Mötet avslutas 

Mötesordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.  
 
KOL ges i uppdrag att sammankalla till ett kort planeringsmöte under golfveckan för att 
diskutera Gammelmarknaden och om det är något mer inför avslutningsfesten som ska 
ordnas. 
 
Nästa styrelsemöte blir den 13 augusti kl.18.00. 
 
 
 
Ljungbyhed 2018-06-04 
 

                       Vid protokollet 
 
 

Marie Augustsson 
Marie Augustsson 
 
 
                                                        Justeras 

 
 

Ulf Jönsson  Åsa Hjelm-Berg                                         
Ulf Jönsson          Åsa Hjelm-Berg 


