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Plats Klubbhuset                                                  Protokollet omfattar § 1- 7    

Tid 20.30-21.00 

 

Närvarande: Marie Augustsson (MA), Åsa Hjelm-Berg (ÅHB), Ulf Jönsson (UJ), Karl-Olof Lööw (KOL),                          

Carina Nilsson (CN), Peter Timischl (PT), Tord Larsson 1:e suppleant (TL) och Magnus Augustsson                          

2:e suppleant (MAU).   
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Karl-Olof Lööw hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.   

 

§ 2 Val 
Till att skriva dagens protokoll valdes Marie Augustsson. Till att jämte ordförande justera 

detsamma valdes Åsa Hjelm-Berg. 

 
§ 3           Dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes.  

  
§ 4           Konstituering  

Karl-Olof Lööw utsågs till ordförande för Ljungbyheds GK och LGS AB av årsmötet den 22/11-

2018. Vid dagens sammanträde konstituerade sig styrelsen enligt följande; Peter Timischl 

valdes till vice ordförande, Marie Augustsson till sekreterare och Ulf Jönsson valdes till 

kassör. Styrelsen beslutade att Ann-Eva Åberg ska vara in adjungerad kassör tom 31/12-

2018.  

 

Ann-Eva Åberg kommer att, fram till den 31/12-2018, fakturera årsavgifter, göra bokslut, 

sköta löpande kassörsuppgifter samt överrapportera sina arbetsuppgifter till nya styrelsen.  

 

Som firmatecknare i Ljungbyheds GK och LGS AB valdes: 

Styrelsen, eller 2 styrelseledamöter i förening, eller Karl-Olof Lööw 480605-9459 eller Ulf 

Jönsson 670427-3553 var för sig. Styrelsen beslutade att Ann-Eva Åberg 521214-1666 har 

behörighet att firmateckna på egen hand tom 31/12-2018. 
 

§ 5 Möteskalender 2019 
 Vid nästa styrelsemöte, den 3/12, ska möteskalender göras. Förslag att förlägga mötes- 

 tiderna den andra måndagen i månaden för att kunna ha färdiga resultat- och balans- 

 rapporter från föregående månad. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
§ 6     Inkomna skrivelser 
 Woodlands GK vill ha utbyte med vår klubb i form av årsgreenfee. KOL kontaktar dem för 

 diskussion om avgift för detta. 

 

 ÅHB och MA ska boka in möte med Golfkrogen för att stämma av fakturor för el, fjärrvärme 

 och larm. 

  

 Beslutas att bjuda de in de som arbetat ideellt för klubben under året. KOL ansvarar för att 

 förhandla pris, boka Golfkrogen och sända ut inbjudningar till berörda. 
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§ 7 Mötet avslutas 

Ordföranden tackade närvarande ledamöter och förklarade mötet avslutat.  

 

Möte med pro, Teddy Melén, blir den 3/12 kl.17.00-18.00.  

 

Styrelsemötet den 3/12 startar kl.18.00 och ledamöter från gamla styrelsen bjuds in för 

överrapportering (PT ordnar fika).  

 

Ljungbyhed 2018-11-22 

 

Vid protokollet 

 
 
Marie Augustsson 
Marie Augustsson, sekreterare 

 
                                                        

  Justeras 

  

                                              
Karl-Olof Lööw   Åsa Hjelm-Berg 

                          Karl-Olof Lööw, ordförande                       Åsa Hjelm-Berg, justerare 


