
          
 

 

Protokoll från Kalix GK:s styrelsemöte  
lördagen 25 jan kl 14:00 

 

 

1. Mötet öppnas. 

Närvarande: 

Lars Noren, Tommy Nordgren, Håkan Hedlund, Lars-Erik Ruthberg och Arne Larsson 

 

2. Val av sekreterare för mötet. 
Arne Larsson 

 

3. Val av justeringsman som jämte ordföranden justerar protokollet. 
Tommy Nordgren 

 

4. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

5. Ekonomi och medlemmar (Håkan):  

 Resultaträkningen ger ett preliminärt resultat för 2013 på plus 32 000 kr  

Överskottet överförs till 2014 

 Redovisning av medlemmar till dagens datum 

                             ¤     medlemmar totalt: 330 st. 

                             ¤     tappade närmedlemmar: 1 st 

                             ¤     tappade distansmedlemmar: 12 st. 

                             ¤     nya närmedlemmar: 20 st. 

 

  Medlemsregistret samt aktiveringen av medlemmar i GIT sköts av Håkan och 

Tommy. 

 

Håkan har varit i kontakt med klubbar och ordnat flygblad med erbjudande om 

Grönt Kort utbildning. Följande klubbar är kontaktade: Kalix bandy, Nyborgs SK, 

Kalix Innebandy, Karlsborgs BK, Kalix UHC 

 

6. Budget 2014. 
Förslag finns framme, men nytt reviderat förslag kommer. 

 

7. Juniorverksamheten  
Tommy ordnar med rutiner så att varje junior kan spela 10 ggr i golfsimulatorn med 

klubbsubventionerad avgift. 

Spelaren betalar full avgift (50 kr) på Bowlingkompaniet. Mot uppvisande av underskrivet 

kvitto på betalningen till Bowlingkompaniet betalar klubben ut 30 kr per rond till junioren. 

Max 10 ronder per medlem. Priset per rond måste utredas innan erbjudandet börjar gälla. 

 



 

 

8. Inför vårårsmötet (Håkan). 

 Verksamhetsplanen klar för 2014. 

 Förvaltningsberättelsen för 2013 är under upparbetning. 

 Årsmötet planeras preliminärt till måndagen den 17 mars kl 18:00 i klubbhuset. 

 

9. Hemsidan mm (Arne) 

 Preliminär redaktörutbildning planeras till någon gång mellan 22-27 april. 

 Golfpaket, matställen, boende och exempel på events ska in på hemsidan. Arne 

meddelar Adam och Göran 

 Hemsidan kompletteras med telefonnummer till Håkan. Det fasta telefonnumret bör 

förses med en egen telefonsvarare. Kopplingar till Tele 24 borde undvikas. 

 Håkan och Arne tar fram förslag till tävling i golfsimulatorn tillsammans med 

Johan K. Avgiften måste fastställas. 

 Översättning till engelska. Arne tar fram förslag och meddelar Adam och Håkan. 

 Arne kontaktar Reine Sundkvist om ett kommunupplägg med personaldagar. 

Samtidigt tar han upp möjligheten att lägga ut ”flygblad” om klubbens verksamhet 

och Grönt kort erbjudandet på kommunens avdelningar / arbetsplatser samt  på 

turistinformationen i Kalix. 

 Ansökan om marknadsföringsbidrag är inlämnat till kommunen av Håkan 

 

10. Övriga frågor. 

 

 Mötet den 19 april flyttas till den 12 april. 

 Aktivitetskalendern bör vara klar till 1 maj. 

 Tävlingsupplägget bör vara klart i mitten av maj. 

 Terese Innergård och Lars Noren har TLR1-utbildning (Regelkurs). Terese har även 

gått TLR2 

 Tommy går ut med information till idrottsansvariga på skolorna med erbjudandet 

om Grönt kort 

 Förslag till vårmötet om sammansättningen till valnämnden.  

                               ¤   Staffan Häggström sammankallande 

                               ¤   Elisabet Norman Ledamot 

 

11. Mötet avslutades. 

 

 

 

 

 

Kalix den 25 januari 2014 

 

 

 

 

Håkan Hedlund         Tommy Nordgren                  Arne Larsson 

                               

Ordförande                                  Justeringsman                  Sekreterare 


