Protokoll från styrelsemöte hos Kalix Golfklubb den 1 september 2013
Närvarande: Håkan H, Marja-Leena K, Sören J, Tommy N, Lars N, Lars-Erik R, Arne L
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Mötet öppnades
Sekreterare: Arne Lasson
Justeringsmän: Håkan Hedlund, Marja-Leena
Föregående protokoll godkändes. (bifogas ej)
Ekonomi och redovisning medlemmar
Marja_Leena redovisade resultat och balansräkningen per 31 juli. Ok mot budget.
Klubben behåller eventuellt överskott vid årets slut.
Skattedeklarationen, M-L K undersöker om avslut.
Medlemsredovisning
Till protokollet bifogas ett försök till sammanställning som väger in nuläget för
medlemsregistret. Här tas även hänsyn till siffror som bolaget redovisat.
Eftersom underlag saknas så blir uppgifterna inkorrekta, men är samtidigt en ansats till att
kommande år kategorisera medlemmarna enligt modellen.
Upplägget är nödvändigt för att kunna ta rätt beslut om åtgärder. Ett nettomedlemstapp på
50 medlemmar kan bestå av ett tillskott av 30 medlemmar och ett tapp på 80. Då bör man
koncentrera sig på tappet. Samma nettotapp på medlemmar kan bestå av enbart ett tapp på
50 medlemmar. Då måste man fokusera på både tappet och bristan på nya medlemmar.
Bolagsstyrelsen måste vidtalas så att Adam verkställer kategoriseringen kommande år.
Ekonomiska överskottet
Styrelsen beslutade att årets överskott ska behållas i klubben.
Avslutningstävling och fest den 14 september
Klubbstyrelsen deltar i arrangemanget i mesta möjliga utsträckning.
Avgiften från tävlingen går till prisbordet
Bardrycker inhandlas av styrelsen
Bolagets förslag om en gemensam redovisningsresurs godtogs inte av styrelsen.
Marja-Leena redovisade vilka arbetsuppgifter hon har i dag.
Kassör, bevakning av medlemsregister, kontering och betalning av fakturor, bevakning av
inkommande betalningar och utbildningsansvarig, mm
LOK-stödet, rapport om aktiviteter i februari och augusti.
Hemsidan under utveckling. Dåligt med material från bolagets ansvariga. Utbildning planeras
till slutet av året. Inga redaktörer kommer att få behörighet till publicering förrän kvalitén är
bra.
Uppföljning av juniorverksamheten
Elitgruppen (utveckling), 3 st, har varit aktiv i sitt tävlingsspel. Per har kvalificerat sig till
slutspelet. Höghandikappgruppen har minskat. Tjejgruppen har minskat och antalet träffar
har minskat.
Stureplansverksamheten avvecklas och ersätts med aktiviteter i golfsimulatorn.
Höstmötet planeras till måndagen den 14 oktober, kl 18:00

13. Tre klubbor på lördag den 7 september kl 10:00. Lars och Tommy ansvarar för tävlingen.
Golftinget 16-17 nov. Håkan informerade.
Håkan mailar ut protokoll från senaste gemensamma mötet mellan styrelserna.
14. Mötet avslutades

Arne Larsson (Sekr)

Håkan H

Marja-Leena K

