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Närvarande: Mats Welff, Peter Sandgren, Annelie Wiedeheim, Magnus Jönsson, Lena Södergren, 
Christin Möller och Bengt Skough. 
Frånvarande: Olle Fribert, 
 

 

 

1.Mötet öppnas 

Ordföranden öppnade mötet. 

 
2. Fastställande av dagordning 

Beslutades att lägga till p 9 b Övriga frågor. 

Fastställdes därefter dagordningen.  

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Informerade Mats om samtal med receptionen angående ”50-tiderna”; 90% av tiderna har 

utnyttjats som det är tänkt. Informerade Bengt om att alla ekonomiska mellanhavanden med 

Bolaget är reglerade. 

Därefter lades protokollet till handlingarna. 

 

4. Ekonomi 

Informerade Bengt om att vi följer budget. 

 

5. Tillgänglighet 

Som tillgängligheten på banorna bedöms vara det mest angelägna för medlemmarna just nu 

diskuterades frågan utifrån flera aspekter. Bedömningen är att det är för tidigt att dra några 

slutsatser som kan leda till förslag till åtgärder, varför beslutades att fortlöpande följa upp 

frågan under kommande styrelsemöten. 

 

6. Medlemsfrågor – regler för kö och medlemstak. 

Redovisade Lena sina diskussioner med Lina i ärendet. 
Efter diskussion beslutades att fortsätta diskussionen med Bolagets ledning, men att en 

preliminär strategi bör vara att antalet seniormedlemmar (från 22 år) inte ska överstiga 1550 

vid ingången av år 2022. 

Beslutades vidare att det utkast till ”Regler för medlemskö” som Lena och Lina tagit fram kan 

ligga till grund för fortsatt arbete. Ärendet brådskar varför uppdrogs åt Lena och Mats att 

representera klubben vid kommande möte i frågan. 

 

7. På gång – behov av styrelsens åtgärder 

Olle (tävlings-) informerade (skriftligt) om att säsongens första och andra tävling är 

fulltecknade. Diskuterade KM, varefter uppdrogs åt Olle att snarast informera styrelsen om 
förutsättningar mm för årets KM. Påpekades att åtgärder måste vidtas för att stimulera fler 

damer att delta i KM. 

 

Magnus (JEK) informerade om att tävlingssäsongen har kommit igång för 

ungdomar/juniorer/elit. Han redovisade framgångar, framför allt på flicksidan. 

Träningsverksamheten fungerar väl. 
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Christin informerade om ”Sommarjakten”, som nu är igång, hittills med ett 25-tal tävlande. 
Förväntningen är att antalet ska öka under hand. 

 

Annelie informerade om Damgolfen, som nu tycks ”vara etablerad” med något färre deltagare 

än inledningsvis. Vidare informerade hon om ”Golfvärdarna”, som fungerar utmärkt. 

Förfrågan finns från Bolaget om vi kan rekrytera en marshall för West Course. Uppdrogs åt 

Annelie att undersöka saken. 

 

Peter informerade om kommande KGKinfo angående slope och indexering av golfbanor. Det 

bedöms efterfrågat och värdefullt för medlemmarna. 

 

8. Hemsidan – fortsatta åtgärder 

Klubbens möjligheter att påverka innehållet i hemsidan kommer att vara fortsatt begränsat. 

Möjligheten för Klubben att höja ambitionsnivån på föreningsdelen av sidan, t ex med aktuell 

information, bedöms också begränsad. Uppdrogs åt Magnus att färdigställa sidan med t ex 

fotografier och personuppgifter, samt att fortsättningsvis följa upp och så långt möjligt driva 

utvecklingen av hemsidan tillsammans med Bolaget. 

Konstaterades att hemsidan inte tycks vara mobilanpassad på ett tillfredsställande sätt. 

 

9. Sommaraktivitet  

Aktiviteten blir som planerat onsdagen 4 augusti i Barsebäck 

 
9B Övriga frågor 

Uppdrogs åt Mats och Magnus att tillse att klubbens namn ändras från Kristianstads GK i 

Åhus till Kristianstads GK i alla relevanta sammanhang. 

 

Uppmanades Mats, Olle, Lena och Christin att snarast påbörja sin ”sponsorjakt” till 

RosaBlåbollen. Rapportera in resultaten direkt till Kerstin och/eller Mats. 

 

10. Nästa styrelsemöte 

Beslutades den 16 augusti kl 1900-2100. 

 

11. Mötet avslutas 

Avslutade ordföranden mötet. 
 
 

 
Vid pennan    Protokollet justerat 
Peter Sandgren   Mats Welff 
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