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

Wiedeheim, Bengt Skough, Stig Norberg:  

 

 

 

1.Mötet öppnas 

Ordföranden öppnade mötet och framförde styrelsens tack till Lena och Annelie för ett 

trevligt lördagsarrangemang. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Föregående mötes protokoll 

Efter genomgång av protokollet uppdrogs åt Bengt att vidare undersöka vår fordran angående 

medlemsavgifter. Därefter lades protokollet till handlingarna. 

 

4. Ekonomi – och medlemsläge 

Redogjorde Bengt för det ekonomiska läget och medlemsläget. I ingetdera fallet finns 

avvikelser som kräver åtgärd. 

 

Efter diskussionen uppdrogs åt Mats och Bengt att via banken utöka Wivekas 

betalningsfullmakt, samt uppdrogs åt Bengt att öppna ett Swish-konto för junior- och 

elitverksamheten. 

 

Magnus väckte frågor om kostnaderna kring elitverksamhet och Lag-SM. Detta ledde till en 

diskussion om målsättningen för klubbens elitverksamhet. Beslutades att detta ska vara en 

diskussionspunkt vid det förestående mötet med Bolagets ledning. 

 

5. Attestordning 

Uppdrogs åt Bengt och Stig att under hösten slutföra arbetet med en attestordning. 

 

6. Konsekvenser av de nya avgifterna (från 2023) – en första diskussion 

Med anledning av de nya medlemskategorierna och spelrättsavgifterna från 2023 fördes en 

första diskussion kring hur detta kan komma att påverka klubbens ekonomi. 

 

7. KM – planeringsläget 

Redogjorde Olle och Lena för planeringen inför årets KM. Allt går planenligt. 

 

8. Möte med Bolagets ledning –den 12 september. 

Informerade Mats att styrelsen ska träffa Bolagets ledning för sedvanligt, årligt 

erfarenhetsutbyte 2022-09-12 kl 1800. Frågor att ta upp till diskussion skickas till Mats före 

2022-09-01, som sammanställer och därefter skickar till Bolagets VD i god tid före mötet. 
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9. Vad händer – behov av styrelsens åtgärder 

JuniorElit – Magnus redovisade mycket goda resultat från damernas och herrarnas LagSM 

och, inte minst, från juniorerna både på flick- och pojksidan. 

Höstens träningsperiod har inletts. 

Problemet med träningsområden kvarstår. 

 

Tävlings – Olle redovisade att tävlingsverksamheten är i full gång, med ständigt fulltecknade 

tävlingar. Åhusveckan lockade nästan 800 startande. 

Tävlingsteamet fungerar väl. 

Seriespelet är i full gång. 

 

Medlems - Lena informerade om den pågående damtävlingen Sommarjakten, samt redovisade 

resultatet från den första Players First-undersökningen. Analys av resultatet får anstå till efter 

den andra undersökningen, som genomförs i augusti. 

 

10. Nästa styrelsemöte  

Den 12 september kl.18oo, då även Bolagets ledning är inbjuden. 

 

11. Övriga frågor 

Annelie anmälde frågan om hur vi ska kommunicera de talrika inbjudningar till tävlingar mm 

som kommer från andra klubbar. Styrelsen anser att detta bör ske via de ansvariga för 

herrarnas/damernas seriegolf till deltagarna i seriespelet, samt att inbjudningarna ska ”anslås” 

på hemsidan. 

 

12. Mötet avslutas 

Avslutade ordföranden mötet. 

 
 
Vid pennan    Protokollet justerat 
Peter Sandgren   Mats Welff 
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