
Protokoll 
Datum 

2022-09-12 
Kommitté 

Styrelsen 
Protokoll nr 

8 
Av 

Peter Sandgren 

 

Kristianstads Golfklubb i Åhus   •   Kavrövägen  29   •   296 35 Åhus   •   044-24 76 56 

www.kristianstadsgk.com   •   info@kristianstadsgk.com  

 

 

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

Wiedeheim, Stig Norberg 

Frånvarande: Bengt Skough 

 

 

1.Mötet öppnas 

Ordföranden öppnade mötet  

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Information/diskussion med Bolagets ledning 

Mötet med Bolaget ställdes in och Mats informerade om bakgrunden till detta. 

 

4. Föregående mötes protokoll 

Uppdrogs åt Bengt att fullfölja ärendet med vår fordran angående medlemsavgifter. 

 

Informerade Mats att Wivekas betalningsfullmakt är utökad och att ett Swish-konto har 

öppnats för junior- och elitverksamheten. 

 

Informerade Mats om överenskommelse med Bolaget angående hur medlemsavgifterna ska 

hanteras under 2023, vilket är det första året då juniorer (till föräldrar som är medlemmar) inte 

erlägger medlemsavgift. 

 

5. Antal medlemmar 2023 

Beslutades att biträda Bolagets uppfattning att antalet seniorer, fördelade på fulltids- och 

vardags-, ska bibehållas på nivån 1550 under 2023. 

 

6. KGK 100 år – en första diskussion 

Utsågs Stig som ansvarig i styrelsen för jubileumsåret 2024 och Peter som projektledare för 

den avsedda jubileumsboken/skriften. 

 

 7. Vad händer – behov av styrelsens åtgärder 

JEK – informerade Magnus om att planeringen för vinterträningen och för säsongen 2023 är 

påbörjad, samt att tävlingen Juniorernas scramble är fulltecknad. 

 

Informerade Annelie om att ambitionsnivån kommer att höjas avseende golfvärdar och 

starters under 2023. Vidare att planering har påbörjats för en regelbunden veckotävling för 

damerna, samt en ”Damernas vårutflykt”. 

 

Informerade Olle om KM och beslutades att bjuda deltagarna på viss förtäring mm. Vidare att 

seriespelet för herrar avslutas under kommande vecka. 

 

 

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


Protokoll 
Datum 

2022-09-12 
Kommitté 

Styrelsen 
Protokoll nr 

8 
Av 

Peter Sandgren 

 

Kristianstads Golfklubb i Åhus   •   Kavrövägen  29   •   296 35 Åhus   •   044-24 76 56 

www.kristianstadsgk.com   •   info@kristianstadsgk.com  

 

Informerade Peter om att regel-och hcp-teamet har genomfört en regelträff för medlemmarna i 

pensionärsföreningen Havsvinden. En motsvarande avses genomföras med juniorerna på tid 

som Robban bestämmer. 

 

Informerade Lena om att fler än 900 medlemmar har svarat på Players First medlemsenkät. 

Analys av svaren kommer att göras tillsammans med SGF:s klubbrådgivare. Vidare att 

tävlingen Sommarjakten endast har lockat 20 deltagare, varför ett annat upplägg kommer till 

nästa år. Vidare att planering är påbörjad för en medlemsaktivitet senare i höst. 

 

8. Övriga frågor 

Informerade Olle om att den mycket utnyttjade bussen (ännu en gång) har varit på reparation. 

 

9. Nästa styrelsemöte 

Den 17 oktober 18.00. 

 

10.Mötet avslutas 

Avslutade ordföranden mötet. 

 
 
Vid pennan    Protokollet justerat 
Peter Sandgren   Mats Welff 
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