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Plats Klubbhuset                                        Protokollet omfattar § 64-72 
Tid kl. 18.00-21.15 

 

Närvarande Karl-Olof Lööw (KOL), Rickard Lindsjö (RL), Carina Nilsson (CN), Ulf Jönsson (UJ), Peter 
Timischl (PT), Åsa Hjelm-Berg (ÅHB), Marie Augustsson (MA) och Ann-Eva Åberg (A-E) viss 
del av tiden kl.19.30-21.15. 

Ej närvarande Teddy Melén ersätts av 1:e suppleant ÅHB och Ann-Eva Åberg ersätts av MA kl.18.00-
19.30.   

 

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

 
§ 65 Val av justerare för mötet 

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

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 67 Föregående protokoll 3/9                           

� Spel hos samarbetsklubben Brönby GK blir den 14/10, anmälan till RL. 
 
� Nu finns färdigt dokument att använda vid lån av klubbhus. ÅHB och MA 

meddelar Golfkrogen. 
 

� Rättelse på ett efternamn från föregående protokoll, PEAB ansvarige heter 
Gustav Eriksson.   

 
� CN återkommer angående DIRMA demodag. 

 
� KOL ska kalla RL, bankommittén och GML chefen till möte. 

 
� Tydlig policy behöver formuleras när medlem inte kan spela pga. sjukdom eller 

skada. 
 

� Avtal är klart med PPGK för 2019, KOL har tecknat detta. 
 

� KOL har kontaktat Rebycon elbilar för förnyelse av avtal för 2019. KOL meddelar 
även att han sköter bilutlämning under det kommande året.  

 
� Pro anställningsavtal är uppsagt via PT den 24/9, nytt möte planeras in med TM 

för diskussion om nästa säsong.  
 

� Golfkrogens avtal med bl. a. el- och fjärrvärme betalning ska ses över inför 2019. 
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� Sparbanksstiftelse-ansökan är gjord av CN. 
 

� PT har sett över vårt elavtal och vi beslutar att ha ett rörligt avtal tills vidare och 
binder det sedan när priset är lågt. PT bevakar detta. 

 
Föregående protokoll godkänns därmed och läggs till handlingarna. 
 

 
§ 68 Inkomna skrivelser  

� Beslutas att UJ blir regelansvarig för klubben. 
 

� Bodil Olsson, Theresia och Marcus Losell har meddelat att de avbryter sina uppdrag 
i TK. Nya ledamöter behövs därmed till TK. 

 
§ 69 Medlemmar och ekonomi   

Hela kontantkassan är nu insatt på Swedbank. Oförändrat läge i ekonomi och 
medlemsstatus sedan förra mötet.  

                      
                                                                           
§ 70 Planering enligt verksamhetsplanen 
 KOL har varit i kontakt med arbetsförmedlingen och de vet att vi gärna tar emot lämpliga 
 personer för arbetsmarknadsstimulerande åtgärder. 
 
 Tack till de som hade hand om sponsorgolfen och gåsagolfen. 
 
 RL lägger ut information om årets sista tävling på Facebook för spridning. 
  
 Vintergolfen startar den 3/11 meddelar KOL. 

 
Höstens årsmöte ska förberedas, dvs.: 
- kallelse med dagordning senast den 1/11,  
- förslag på medlemsavgifter,  
- förslag på verksamhetsplan, 
- förslag på budget. 
 
Valberedningen ska överlämna sina förslag inför val av ledamöter.  
Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga senast den 21/11.  
 
Enligt stadgarnas §16 ska motioner vara styrelsen tillhanda senast den 25/10. KOL lägger 
ut detta på hemsidan. 
 

 
§ 71 Övriga frågor 

Avtackning av Lisa Nielsen, som praktiserat i receptionen, gjordes på söndagens tävling. 
Vi tackar för hennes engagemang och hjälp samt önskar henne lycka till i framtiden. 
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§ 72 Mötet avslutas 

Ordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat. Nästa möte blir den 
8/10 kl.18.00 och då ska årsmöteshandlingar förberedas (MA ordnar fika). 
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