Protokoll från styrelsemötet söndagen 30 november kl 13:00

Plats: Klubbhuset
Närvarande:
Håkan H, Tommy N, Göran L, Irma S, Mikael H, Elisabeth N, Lars N, Arne L

1. Mötet öppnas.
2. Val av sekreterare för mötet.
Arne Larsson valdes till sekreterare
3. Val av justeringsman som jämte ordföranden justerar protokollet.
Tommy Nordgren valdes till justeringsman
4. Senaste protokoll.
Senaste protokollet lästes upp av Irma och godkändes
5. Ekonomi: Redovisning senaste Resultat/Balansräkning Irma S
Samt budgetuppföljning, Prognos för 2014 års resultat Irma/Håkan.
Redovisningen av resultat- och balansräkningen gjordes av Irma per den 23 nov 2014.
Inga frågor ställdes.
6. Redovisning medlemsutveckling för 2015 per (2014-11-29)
Håkan redovisade att vi har 245 betalande medlemmar som betalat medlemsavgiften
för 2015. Det ligger ungefär i nivå med fjolåret.
7. VP Juniorer
Tommy redovisade att VP är reviderad och inskickad till Niklas Edelsvärd, SISU.

8. Baja-Majorna
Håkan kollar upp vad Städa Direkt vill ha för att städa toaletterna. Han kollar även upp
vad tömningar av toaletterna skulle kosta.
Diskussioner om behovet uppstod, men med all respekt för damerna och deras
önskemål måste toalettfrågan lösas till nästa säsong.
9. Redovisning av 2014 års slutliga medlemsantal
Håkan redovisade följande
a. Vi har 523 medlemmar 2014
b. Motsvarande för 2013 var 504 medlemmar
10. Uppföljning av ”Grönt Kort”, vad/hur gör vi?
a. Vad gör vi i vinter?
b. Förslag från Elisabeth var att tilldela en fadder till varje elev
c. Frågan måste diskuteras djupare och Arne hänvisade till bifogat dokument
under övriga frågor, ”Vilka aktiviteter påverkar våra arbetsområden mest?”
11. Uppföljning av tappade medlemmar
Håkan redovisade ett tapp av närmedlemmar för 2014 på ca: 35 st.
(35 x 750+2250 = 105 000 kr)
Ett tapp på distans och greenfeemedlemmar på ca: 65 st.
Sammantaget får vi ett bruttotapp på 100 medlemmar och en bruttotillströmning på
120 st. Det innebär att medlemsökningen för 2014 ligger på c:a 20 medlemmar.
Slutsatsen blir att vi måste bearbeta de medlemmar som slutar.
12. Övriga frågor.
a. Håkan redogjorde för vinterns kursutbud i Luleå. Intresserade ska anmäla sig.
b. Medlemsstatistiken granskades. Kalix siffror är inte riktiga. De riktiga
redovisades under punkt 9.
c. Arne visade ett underlag på förslag på aktiviteter för olika kategorier enlig
bifogat dokument. Hur ska vi påverka:
-medlemsrekryteringen
-befintliga medlemmar
-greenfeegäster
-sponsorer
Alla i styrelsen funderar igenom och prioriterar själva vad vi ska satsa på.
Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte.

d. Genomgång av besöksenkäten av Håkan. Här kommer ett axplock:
- Bra omdömen om banan, lite kritik på sopkorgar och bolltvättar.
- Avståndsmarkeringar fram till hinder, vid utslag, kompletteras.
- Vissa avståndsmarkeringar saknas 150 samt 100 m.
- Bra med golfpaket och ett bra pris.
- Dålig skyltning av hålen.
- Koppar för avslagna peggar saknas.
e. Håkan kom med förslag om att annonsera i lokal tidning i Kiruna eftersom vi
har många gäster därifrån
f. Förslag om att flytta styrelsemötena från lö-sö till vardagar.

13. Mötet avslutades

Kalix den 1 december 2014-12-01

Håkan Hedlund
Ordf

Tommy Nordgren
Justeringsman

Arne Larsson
Sekr

