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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  

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Föregående mötes protokoll 

Lades till handlingarna. 

 

4. Ekonomi – och medlemsläge 

Redovisade Bengt det ekonomiska läget. Efter diskussion beslutades om delvis nya 

ekonomiska rutiner som innebär att ledamöterna får aktuell resultaträkning cirka en vecka 

före varje styrelsemöte.  

Beslutades om placering av del av Klubbens kapital i bankkonto med ränta. 

. 

5. Antal medlemmar 2023 – läget just nu 

Diskuterades medlemsläget. Uppdrogs åt ordföranden att vid nästa möte redovisa 

medlemsläget per medio november, samt läget i medlemskön. 

 

6. Players First – utfall och en första diskussion 

Redovisade Lena resultatet av årets Players First medlems/gästundersökning. Uppdrogs åt 

Lena och Stig att vid nästa möte strukturellt redovisa de slutsatser som styrelsen drar och 

omsätta dem i ett förslag till verksamhets/åtgärdsplan.  

 

7. Vad händer – behov av styrelsens åtgärder 

JEK – redovisade Magnus säsongsavslutningen, bl a en ”galamiddag” med 80 juniorer, samt 

övergången till vinterträning. Utfallet av säsongen ska utvärderas, men det står klart att den 

har varit mycket framgångsrik, både på elit- och juniorsidan. 

 

Tävlings-varslade Olle om säsongsavslutning – endast Gåstävling återstår. Planeringen av 

tävlingsprogram för nästa år har påbörjats. Redovisade han vidare en framgångsrik säsong för 

seriespelet, både för damer och herrar. 

 

Redovisade Annelie utvärderingen av säsongen för golfvärdarna och marshalls. Bra underlag 

för den ambitionshöjning som är planerad till nästa år. Vidare redogjorde Annelie för 

starttiderna för ”Damernas måndag”, samt för en planerad ”Damernas höstutflykt” den 13/9 

2023. I anslutning till detta uppdrogs åt Peter och Bengt att planera en motsvarande aktivitet 

för klubbens herrar. 

 

Beslutades om styrelsens julaktivitet i anslutning till styrelsemötet den 28/11 kl 1800. 
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Medlems – Redogjorde Lena för Sommarjaktens avslutning. Den återkommer inte 2023. 

Redogjorde Lena vidare för planeringen av en medlemskväll den 2 nov, med kvällsöppet i 

shopen, förtäring i restaurangen och presentation av pro:s om förtur till träningar och flera 

andra erbjudanden.  

 

8. Styrelsens ”Tack för i år-brev” 

Visades ett första utkast till ”Styrelsens Höstbrev”. Uppdrogs åt samtliga att före den 31 

oktober inkomma med kompletterande underlag och förslag till förbättringar. 

 

9. Övriga frågor 

Klubben har fått förfrågan från Åhus Handboll om att under vintern hyra klubbens buss. 

Uppdrogs åt Magnus att meddela handbollen att vi inte är beredda till uthyrning. 

 

10. Nästa styrelsemöte 

Den 28 november 18.00 

  

11. Mötet avslutas 

Avslutade ordföranden mötet. 

 
 
Vid pennan    Protokollet justerat 
Peter Sandgren   Mats Welff 
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