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

Norberg, Annelie Wiedeheim,  

Frånvarande: Bengt Skough 

 

 

1.Mötet öppnas 

Öppnade ordföranden mötet. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Fastställdes dagordningen. 

 

3. Föregående mötes protokoll 

Kommenterade Mats ett utkast till brev till nya medlemmar. Utkastet har tillkommit därför att 

styrelsen anser att Ägarbolagets välkomstbrev behöver kompletteras, bl a för att tydliggöra 

”rollspelet” mellan Klubb och Bolag.  

Uppdrogs åt Mats att verka för att ett gemensamt välkomstbrev utarbetas. 

I övrigt lades protokollet till handlingarna. 

 

4. Ekonomi  

I Bengts frånvaro bordlades i huvudsak ekonomifrågorna till nästa möte. Då ska även 

medlemsutvecklingen och läget i medlemskön redovisas. 

 

Beslutades att uppdra åt Stig och Bengt att återkomma vid nästa möte med ett överarbetat 

förslag till attestordning. 

 

Uppdrogs åt Olle att tillsammans med Lina ”upprätta” ett postfack i tävlingskansliet, till 

vilket styrelsens ledamöter och ekonomikonsulten ska ha tillgång.  

 

5. Fokusområden 2022 

Fastställdes förslaget till Fokusområden för styrelsen. 

 

6. Medlemsdagen 

Redogjorde Lena för planeringsläget inför medlemsdagen den 15 maj. Styrelsen ser med 

förväntan fram emot ”eventet”. 

 

7. Träningsområden 

Informerade Magnus om dialogen med Course Manager och tränarna angående det 

bekymmersamma läget med träningsområden på anläggningen, i första hand bristen på ytor 

för träning med egna bollar från fairways. Den fortsatta handläggningen ligger just nu hos 

tränarna. 

 

8. Vad händer – behov av styrelsens åtgärder 

Junior-elit: Såväl tränings- som tävlingsverksamheten är i full gång. Antalet juniorer i träning 

har minskat i förhållande till fjolåret, något som kommer att bli föremål för analys. Klubben 

arrangerar en Teen Tour Future- tävling i början av juni.  
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Tävlings: Seriespel både för damer och herrar genomförs under innevarande vecka. Första 

klubbtävlingen äger rum den 22 maj. Beslutades att Klubben bidrar med 200 kr/person för 

tävlingskläder till damerna i seriespelet och att motsvarande bidrag avses tillkomma herrarna 

under kommande år.  

 

Medlems: Informerade Lena om kommande möte med Klubbrådgivaren den 18 maj, bl a i 

syfte att förbereda årets Player´s First-enkät. Deltagare förutom Lena: Mats och Stig. 

 

Annelie: Golfvärdarna är i gång och fungerar väl. Sju Marschalls är utbildade inför sitt 

uppdrag och är i gång.  

Damgolfen på måndagar fungerar väl, men det behöver övervägas hur organisation, lottning 

mm ska ske när antalet startande bedöms öka inför sommaren. Uppdrogs åt Annelie och Lena 

att tillsammans med utsedda ”tävlingsledare” lösa frågan. 

 

9. Styrelsens sommaraktivitet 

Diskuterades styrelsens traditionella sommaraktivitet. Beslut fattas vid nästa möte, men 

preliminärt datum bestämdes till den 13 augusti. 

 

10. Nästa styrelsemöte  

 2022-06-20 kl 1900 – 2100 

 

11. Övriga frågor 

Informerade Magnus om att Åhus Handboll har gjort förfrågan om att få låna/hyra bussen 

under kommande vintersäsong. Efter diskussion bordlades frågan. 

 

12. Mötet avslutas 

Tackade ordförande Lena för fika (inkluderande läckra bakverk) och avslutade mötet. 
 
 
Vid pennan    Protokollet justerat 
Peter Sandgren   Mats Welff 
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