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

Wiedeheim, Bengt Skough (digitalt t o m p 5). 

Frånvarande: Stig Norberg 

 

 

1.Mötet öppnas 

Ordföranden öppnade mötet 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Föregående mötes protokoll 

Efter kontroll att uppdrag och uppgifter genomförts/åtgärdats lades protokollet till 

handlingarna. 

 

4. Ekonomi – och medlemsläge 

Informerade Bengt om ett antal bankärenden, bl a att ett särskilt Swishkonto har skapats för 

RosaBlåbollen. 

 

Redovisade Bengt det ekonomiska läget. Under kontroll. Uppdrogs åt honom att följa upp 

dels en fordran på medlemsavgifter dels SGF:s bidrag för den genomförda TeenTour-

tävlingen. 

 

Diskuterades/utvärderades våra rutiner kring ekonomihanteringen. Beslutades att i första hand 

Bengt och Mats i samråd med Wiveka Aronsson fortsätter utvärderingen. Uppdrogs åt Bengt 

att uppdatera kontoplanen och delge berörda den nya. 

 

Redovisade Bengt medlemsläget; 1542 seniorer, 72 i kategorin 22-26 år och 377 juniorer. 

Medlemskön bedöms omfatta cirka 200 personer. 

 

5. Attestordning 

Frågan bordlades. Uppdrogs åt Bengt och Stig att återkomma med förslag vid augustimötet. 

 

6. Info från möte med klubbrådgivaren 

Informerade Lena om mötet med klubbrådgivaren. Huvudfrågan nu är den kommande 

medlemsenkäten.  

 

7. KM – planeringsläget 

KM har planerats i en grupp bestående av Stig, Olle, Lena och Magnus. Redovisade Olle 

gruppens förslag till genomförande av KM 2022. Efter diskussion beslutades enligt förslaget. 

Uppdrogs åt Olle att snarast lägga in bestämmelserna/förutsättningarna för KM i GIT. 

 

8. Damernas måndag – läget 

Informerade Annelie om att Damernas måndag kommer att fortsätta med samling och lottning 

på plats. 
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9. Vad händer – behov av styrelsens åtgärder 

Tävlings – Informerade Olle om att intresset för klubbtävlingarna är glädjande stort. 

Fulltecknat hittills. Tävlingsteamet fungerar väl. 

 

Starters/marshalls – Informerade Annelie om att verksamheten fungerar väl. 

 

Medlems – Informerade Lena om Sommarjakten, en ”säsongstävling” för damer som börjar 

nu, med final i oktober. 

 

Regler/hcp – Informerade Peter om kommande regelgenomgång för juniorerna. 

 

Junior/elit- Informerade Magnus om vårens tränings/tävlingssäsong. Antalet ungdomar är 

något färre än föregående år. Mycket goda tävlingsresultat har presterats både på elit-, 

juniorelit- och juniornivå. Den bristfälliga tillgången på träningsområden på anläggningen är 

fortfarande ett stort problem. 

 

10. Styrelsens sommaraktivitet 

Lördagen 13 augusti är sedan tidigare bokad. Uppdrogs åt Annelie att försöka få till ett besök 

med golfspel på Araslövs GK samt uppdrogs åt Lena att planera för en kvällsaktivitet samma 

dag. 

 

11. Nästa styrelsemöte 

Måndagen den 15 augusti 19.00.  

 

12. Övriga frågor 

Informerade Mats om ett möte med VD i Ägarbolaget, bl a kring 

- det nya klubbhuset 

- en kommande medlemsenkät angående år 2023 

- jubileumsåret 2024 

 

Beslutades att Klubben även i år ska bidra med ett pris till Rosa/Blå bollen. 

 

13. Mötet avslutas 

Avslutade ordföranden mötet. 

 
 
Vid pennan    Protokollet justerat 
Peter Sandgren   Mats Welff 

http://www.kristianstadsgk.com/
mailto:info@kristianstadsgk.com

