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

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden öppnade mötet. 

 

2. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Återkoppling kring placeringspolicyn, se punkt 4. I övrigt lades protokollet till handlingarna. 

 

4. Ekonomi 

Redogjorde Bengt för det ekonomiska utfallet för året. Allt är inte slutredovisat, men 

bedömningen är att utfallet blir i enlighet med budget. Uppdrogs åt Magnus att följa upp 

posten ”aktivitetsstöd”. 

 

Redogjorde Bengt vidare för Klubbens investerade medel. Avkastningen är fortsatt god. 

Diskuterades Klubbens placeringspolicy. Beslutades att behålla nuvarande rådgivare, men 

uppdrogs åt Bengt och Lena att se över innehållet i våra placeringar. 

 

5. Ekonomihantering från 2022 

Från 2022 upphör Bolagets stöd till Klubben avseende ekonomiadministration mm. Mot den 

bakgrunden diskuterades olika alternativ för hur detta ska fungera fortsättningsvis. Uppdrogs 

åt Bengt att i ett första steg tillsammans med avgående ekonom (Titti) klarlägga 

behovet/omfattningen av uppdraget.  

 

6. På gång – behov av styrelsens åtgärder 

Redogjorde Annelie för den beslutade ambitionshöjningen avseende golfvärdar och marshalls 

2022. Aktuellt just nu är att rekrytera minst åtta marshalls, som ska ”utbildas” för uppgiften. 

Uppdrogs åt alla att komma med namnförslag till Annelie. 

 

7. Arbetsplan inför årsmöte 2022 

Beslutades enligt föreliggande förslag till arbetsplan. Årsmöte 2022 blir den 6 mars kl 1700 

på Åhusgården. 

 

8. Övriga frågor 

Redovisade Peter scorestatistik från West Course, som inhämtats under säsongen i syfte att ge 

underlag för eventuell översyn av indexeringen av banan. Resultatet visar att en ny indexering 

är befogad. Uppdrogs åt Peter att när så är lämpligt starta processen med Bolaget för att 

åstadkomma en översyn. 

 

Informerade Mats om Valberedningens arbete. 
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Uppdrogs åt Lena att tillsammans med Lina verkställa de tidigare beslutade förbättringarna på 

hemsidan. 

 

9. Nästa styrelsemöte – förslag: söndagen den 16 januari kl 1800-2000 

Beslutades enligt förslaget. 

 

10. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutades mötet. 
 
Vid pennan    Protokollet justerat 
Peter Sandgren   Mats Welff 
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