
 

Ljungbyheds Golfklubb 
 

Protokoll från styrelsesammanträde 
 

                                    2018-09-03 
 

                                   1(3)                                                                      
Plats Klubbhuset                                        Protokollet omfattar § 55-63 
Tid kl. 18.00-21.10 

 

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

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

                            

§ 55 Mötets öppnande  
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

 
§ 56 Val av justerare för mötet 

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

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 58 Föregående protokoll 13/8                           

� Delar av styrelsen planerar att spela hos vår samarbetsklubb Brönby GK.                         
RL återkommer med förslag på datum efter kontakt med dem.  
 

� PT lägger till ”att hyrestagaren själv ansvarar för försäkringsskydd i hyrda 
lokaler” i det dokument som ska skrivas under när någon annan använder 
klubbhuset. 

 
� Efter sommargolfskolan har en ungdom anmält sig till juniorträningen. 

 
� PEAB möte med Gustav Pettersson kommer att bli efter september rapporterar 

KOL. Diskussion om kostnader för den skadegörelsen som skedde på banan bör 
diskuteras. 

 
� Beslutas att ge PT ansvar för Leader-projektansökan. PT är även klubbens 

kontaktperson i detta. 
 

� DIRMA demodag behövs för att locka fler medlemmar att delta. CN kontaktar 
Mikael S. om han kan närvara under 2-dagarstävlingen i slutet av oktober. 

 
� Pantamera-öppet en gång i månaden planeras in när KOL överlämnat 

arbetsuppgiften till CN och MA.  
 

� Förrådsventilationen fungerar och är undersökt av KOL och Kjell Olsson. 
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� KOL ska kalla RL, bankommittén och GML chefen till möte. 

 
� Ny whiteboardtavla eller film behövs till uteplatsen. MA ska ta reda på kostnad 

för detta. 
 

Föregående protokoll godkänns därmed och läggs till handlingarna. 
 
 

 
§ 59 Inkomna skrivelser  

� KOL representerar oss på Klippan kommuns föreningsträff. 
 

� Vi har blivit kontaktade av företag som vill plocka bollar i dammarna. Vi 
avvaktar besked om när detta ska ske.  

 
� Avtal inför 2019 som ska ses över: 

- KOL kontaktar PPGK. 
- KOL kontaktar Rebycon elbilar. KOL meddelar även att han 

sköter bilutlämning under det kommande året. 
- Beslutas att avvakta förhandling med Golfkrogen. 
- Pro-avtalet.  

 
 
§ 60 Medlemmar och ekonomi   

� A-E rapporterar att vi följer årets budget. I nuläget finns 318 aktiva medlemmar (på 
olika former av medlemskap) och 111 årsgreenfee. Hela kontantkassan ska sättas in 
på Swedbank den 7/9. Till nästa möte ska septembers resultat vara klart och 
presenteras.  
 

� Beslutas att medlemmar med sjukdom eller skador som inte kan spela ska uppvisa 
läkarintyg där detta framgår. A-E meddelar berörda. 
 
                                                                                                

§ 61 Planering enligt verksamhetsplanen 
 A-E ansvarar för sponsorgolfen 21/9 och sänder ut inbjudan till denna. 
 Höstens årsmöte den 22/11 ska förberedas vid kommande arbetsmöte. 
 
 
§ 62 Övriga frågor 

� Toaletten ute på banan är nu målad. Tack till LT Lantmän för sponsring av färg och 
tack till Mona Losell, Göte Losell, Berith Svensson, Håkan Svensson och Marianne 
Backlund Nilsson som målat. 
 

� Valberedningen behöver hjälp med att hitta kandidater till styrelsen och utskick ska 
göras till alla medlemmar. 

 
� Beslutas att göra en Sparbanksstiftelse-ansökan, CN ansvarar för detta. 

 
� PT ska se över vårt elavtal inför förnyelsen av detta. 
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§ 63 Mötet avslutas 

Ordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.  
Den 24 september kl.17.30 blir det arbetsmöte för styrelsen (MA beställer fika). 

 
Ljungbyhed 2018-09-13 
 

                       Vid protokollet 
 
 

Marie Augustsson 
Marie Augustsson 
 
 
                                                        Justeras 

 
     

Karl-Olof Lööw  Ulf Jönsson  
Karl-Olof Lööw      Ulf Jönsson      


