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Närvarande: Mats Welff, Peter Sandgren, Magnus Jönsson, Olle Fribert, Lena Södergren, Stig 

Norberg 

Frånvarande: Annelie Wiedeheim, Bengt Skough 

 

 

1.Mötet öppnas 

Öppnade ordföranden mötet. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Fastställdes dagordningen med tillägget p 3b. 

  

3. Föregående mötes protokoll 

Lades till handlingarna. 

 

3b Ekonomi  

Vid ett Teamsmöte den 28 mars, med endast en fråga på dagordningen, beslutade styrelsen 

om en budget för 2022. 

 

4. Vad vill vi åstadkomma 2022 

Diskuterades Mats´ förslag till ”målsättning” för 2022. Beslutades enligt förslaget, men 

uppdrogs åt Stig att omformulera handlingen, indelad i verksamheter. 

  

5. Plan för medlemsaktiviteter 

Redogjorde Lena för ett förslag till medlemsaktiviteter för året. Förslaget är samordnat med 

Olle (tävlings) och Stig och vissa frågor bereds tillsammans med Lina (Bolaget). Beslutade 

styrelsen enligt förslaget, varvid det uppdrogs åt ordföranden att utarbeta ett välkomstbrev till 

nya medlemmar samt beslutades att styrelsens alla ledamöter ska delta i ”aktivitetsdagen” den 

15 maj. Vidare beslutades enligt förslaget vad avser olika aktiviteter i samband med KM den 

17-18 september, samt den 2 oktober (KM foursome). 

 

6. Vad händer – behov av styrelsens åtgärder 

Junior – kick off för juniorer sker under påsken. Därefter kommer tävlingsverksamheten i 

gång. Antalet juniorer i träning bedöms bli detsamma som föregående år. 

tävlings – ett första möte med det nya, förstärkta, tävlingsteamet har genomförts. Första 

tävlingen är den 22 maj. 

 

7. Nästa styrelsemöte  

2022-05-09 kl 1900-2100, obs. tiden. 

 

8. Övriga frågor 

Styrelsen har skickat en sista hälsning till förre ordföranden och mångårige medlemmen Sture 

Sandgrens begravning. 

 

Kristianstads kommun inbjuder till träff med den ”idéburna sektorn”, dvs bland annat 

idrottsföreningarna. Klubben får delta med två medlemmar. Inget beslut togs. 
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9. Mötet avslutas 

Avslutade ordföranden mötet. 
 
 
Vid pennan    Protokollet justerat 
Peter Sandgren   Mats Welff 
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