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Plats Klubbhuset                                        Protokollet omfattar § 73-81 
Tid kl. 18.00-22.15 

 

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

Ej närvarande Teddy Melén ersätts av 1:e suppleant ÅHB och Carina Nilsson ersätts av 2:e suppleant 
MA.  

                                                                                   
§ 73 Mötets öppnande  

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 74 Val av justerare för mötet 

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

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 76 Föregående protokoll 1/10 och minnesanteckningar från arbetsmöte 8/10 
  

� Nu finns färdigt dokument att använda vid lån av klubbhus och Golfkrogen är 
informerad. 

 
� DIRMA demodagen kvarstår, CN får uppdraget att boka in detta. 

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

 
� Policy finns när medlem inte kan spela pga. sjukdom eller skada. A-E 

formulerar detta till hemsidan. 
 

� Vi avvaktar svar från Rebycon elbilar för förnyelse av avtal för 2019.  
 

� Ljungbyhed Park planerar att skriva avtal med Golfkrogen för att frikoppla oss 
från detta ansvar. 

 
� Rättelse från föregående protokoll: årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga 

senast den 15/11. Rätt datum står i kallelsen. 
 

� Medlemsmöte är bokat till den 8 november kl.18.00 och inbjudan är utskickad. 
Arbetsgruppen ÅHB, PT, KOL och CN förbereder detta.  

 
� CN har varit på kommunens möte om ideella krafter den 25/10. 
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� Beslutas att lägga ut två supererbjudande på hemsidan och Facebook:  
1. Lös medlemskap nu (som ny medlem) för 2800 kr och börja spela direkt 

samt hela 2019.  
 

2. Lös årsgreenfee nu och spela resten av 2018 samt hela 2019. 
 
Föregående protokoll godkänns därmed och läggs till handlingarna. 

 
§ 77 Inkomna skrivelser  

� Greenfeegäster vill ha kick-off på vår bana för 30-40 personer till våren med 
mat och övernattning. ÅHB ser över möjligheterna med övernattning inne på 
området och KOL kontaktar personen som skickat förfrågan. 
 

� Inbjudan från Skånes idrottsförbund har inkommit.  
 

� ÅHB redogör för de punkter som ska lyftas på medlemsmötet den 8/11. Fika 
beställs av ÅHB. 

 
� 20/1-2019 kommer Sandra från SGF att ha styrelseutvecklingsarbete med den 

nya styrelsen.  
 

� JLP AB tävlingen blev lyckad. 
 

� Bollar behövs till rangen, beslutas att KOL beställer 250 dussin. 
 

� Om det finns ekonomi till det ska jullandgång bjudas på ideella krafter. ÅHB 
och MA kontrollerar detta.  

 
� Köpmannaföreningen bjuder in oss till julmarknaden i Ljungbyhed den 8/12  

kl. 13-17. ÅHB frågar medlemmarna på kommande möte om en arbetsgrupp 
vill planera och genomföra ett GK lotteri denna dag. A-E mailar över 
information om detta till ÅHB.  

 
� Förslag att när ideell röjning sker på banan kan virket säljas. Enligt Ljungbyhed 

Park kan virket inte användas till försäljning, det är enbart den som röjer som 
får ta hand om virket. 
 

� Beslutas att banan alltid ska ha ute röd, gul och vit teemarkering när ordinarie 
tee är öppna. RL tar detta med GML. 

 
§ 78 Medlemmar och ekonomi   

Förtydligande gällande konstituering och firmatecknare för Ljungbyheds GK: 
  Karl-Olof Lööw är vald till ordförande den 14/6-2018 då Thomas Anderberg avgick som 
 ordförande. Ulf Jönsson valdes till vice ordförande, Ann-Eva Åberg till 
 ekonomiansvarig samt Marie Augustsson till sekreterare på detta styrelsesammanträde 

den 14/6-2018.  
 
Firmatecknare är styrelsen eller 2 styrelseledamöter i förening eller Karl-Olof Lööw 
480605-9459 och Ann-Eva Åberg 521214-1666 var för sig. Revisor Hans Pommer 
430919-3557 ska också ha tillgång till såväl golfklubbens som bolagets konton hos 
Swedbank. 
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 A-E överlämnar till nya styrelsen från årsmötet fram till årets slut, samt gör bokslut.  
 
 A-E arbetsuppgifterna som ska överrapporteras gäller bl. a: 
 Medlemsregister i GIT 
 Bokföring  
 Fakturering 
 Bank 
 Kontanthantering 
 Swish 
 Paginera greenfeebok och greenfeekuvert 
 Husbilar 
 Golfhäfte 
 Sponsorer 
 Årsgreenfee kontakt om förnyelse för nästa säsong 
 
 Fakturering av medlems- och spelavgifter måste göras i december. A-E ska 
 även instruera styrelsen i detta arbete. 
 
 CN ska undersöka vad en redovisningskonsult skulle kosta för att sköta delar av 
 ekonomibiten. A-E är behjälplig med underlaget.  
 
 A-E redogör för aktuellt medlemsstatus och meddelar de förändringar i medlemskap 
 som hon mottagit.  
 
 Balans- och resultatrapport för oktober presenteras av A-E. 
                                             
                                     
§ 79 Planering enligt verksamhetsplanen 
 Inför årsmötet: 
 Kallelse med dagordning till höstens årsmöte kommer att publiceras i klubbtidningen 
 och har skickats ut via klubbmailen. Fika beställs av ÅHB och MA. 
                                      
 Årsmöteshandlingarna är i princip färdiga. Verksamhetsplanen revideras av MA.  

A-E och UJ reviderar budgetförslaget och sänder till MA senast den 12/11.  
Valberedningen ska överlämna sitt förslag på ledamöter till MA senast 12/11. 
 
Inga inkomna motioner har inkommit. 

 
 MA kopierar handlingarna och lägger ut i klubbhuset senast den 15/11.  
 
 Lägesrapport från valberedningen 
 KOL redogör för läget i valberedningen och att de kommer att prata på 
 medlemsmötet.  
 

Pro: 
PT bokar in möte med pro Teddy för diskussion om framtiden. 
 
Möte med Ljungbyhed Park: 
KOL rapporterar från mötet med Ljungbyhed Park den 2/11. De kommer att ta nästan hela 
kostnaden för GK självrisk för skadegörelsen. 
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§ 80 Övriga frågor 
 ÅHB rapporterar att försäkringen hos Swedbank är uppsagd per årsförfallodagen den 1/12 
 eftersom vi har en ny företagsförsäkring via Svensk golfbaneförsäkring i Folksam. 
 
 RL rapporterar att vi har nya medlemmar på väg in på vårt supererbjudande. 
 
 Sponsorpaket ska revideras inför 2019, MA ansvarar för detta och förslaget sänds ut till 
 styrelsen för diskussion och beslut. 
 
§ 81 Mötet avslutas 

Ordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.  
 
Nästa möten som är inplanerade är; medlemsmöte den 8/11 (samling kl. 17.00 för 
styrelsen), årsmötet den 22/11 (samling kl.18 för styrelsen) samt styrelsemöte den 3/12 
kl.18.00 - då kallas både gamla och nya styrelsen (konstituering ska ske, UJ handlar fika). 

 
Ljungbyhed 2018-11-05 
 
 

                       Vid protokollet 
 
 
 

Marie Augustsson 
Marie Augustsson 
 
 
                                                        Justeras 

 
     

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


