
  
 

 

                        Protokoll från styrelsemötet onsdag 17 december kl. 18:00 

 

Deltagare: Irma S, Lars N, Håkan H, Sören J, Tommy N, Arne L. 

 

1. Mötet öppnas. 

 

2. Val av sekreterare för mötet. 

Arne Larsson valdes. 

 

3. Val av justeringsman som jämte ordföranden justerar protokollet. 

Sören Johansson valdes till att justera protokollet. 

 

4. Senaste protokoll 

Senaste protokollet godkändes. Protokollet ligger ute på hemsidan. 

 

5. Ekonomi:  

 

a. Redovisning av senaste resultat- och balansräkning 

Irma S redovisade senaste resultat- och balansräkningen. Bifogas protokollet. 

b. Budgetuppföljning och prognos för 2014 års resultat  

Irma och Håkan gick igenom uppföljning och prognos med kommentarer för 2014. 

Bifogas protokollet. 

 

6. Redovisning medlemsutveckling för 2015 per (2014-12-17)  

Håkan redovisade medlemsläget i klubben. Hittills betalande för år 2015 är 284 

medlemmar varav 10 juniorer. Siffrorna ligger i nivå med förra årets siffror vid samma 

tidpunkt. 

 

7. Rapport om tömning och städning av Baja-Majorna  

Håkan hade begärt pris från miljöteamet. De debiterar 1071 kr per timme.  

Bedömningen är att det behövs tömning 2 ggr per säsong 

Behovet av städning är förslagsvis 1 gång per månad 

Kontroll och påfyllnad av toapapper borde ske via ordinarie banpersonal 

 

8. Redovisning aktivitetsformuläret av styrelsemedlemmarna 

Syftet är att ta fram vilka aktiviteter vi ska jobba med utöver de vi gjort sedan tidigare. 

Under respektive punkt prioriterades följande av styrelsen (utan rangordning) 

       Vilka saker påverkar medlemsrekryteringen mest? 

Gemensam träff för Gröna kortet utbildade under 2014 

Telefonsamtal 

Förslag till golfbolaget att de ställer upp med en greenfeecheck för varje 

medlem som värvar en ny medlem. 

Vilka saker påverkar befintliga medlemmar mest? 

Omhändertagande efter kursen för nybörjare 



Gratislektioner efter kursen första säsongen 

Faddrar som stöttar upp golfare 

Vilka saker påverkar greenfeegästerna mest? 

Bankvalitén 

Service och utbud i klubbhuset och Blå kiosken 

Golfpaket 

     Vilka saker påverkar våra sponsorer mest? 

Besök av klubbrepresentanter vintertid, som informerar om golf på arbetsplatsen 

9. Övriga frågor. 

 

Håkan informerade om ändrade redovisningsrutiner för Kalix Golf AB 

 

Arne ställde frågan: kommer golfbolaget att presentera skötselplaner på hemsidan? 

Frågan går vidare till bolaget. 

Bolaget önskade sig ett utrymme då vi fastställde strukturen för hemsidan och det bör 

användas. Besökande golfare bör få reda på vad som gäller omkring banan och banans 

skötsel. Behovet är: 

- Övergripande aktiviteter under säsongen, från städning och sådd och täckning av 

greener på våren till service av klippare på hösten. 

- Veckoschema eller motsvarande för sanddressing, klippning, pipning, gödsling osv 

Facebooklänken som är öppnad på hemsidan bör diskuteras. Syftet med en Facebook 

koppling är att medlemmarna ska vara de primära användarna. Sidan kan användas för 

klubb eller bolag för information vid akuta fall. Facebookanvändningen är till för 

medlemsinformation, klubbinformation och baninformation. 

Exempel på användning: 

Som medlem ska jag kunna skriva att jag tänker ta en runda i morgon och då ställa 

frågan om det är någon som vill hänga med. Jag ska kunna ha synpunkter på bana, 

personal och anläggning som helhet. 

För klubb och bolag kan den användas för att snabbt få ut information om stängning av 

banan vid dåligt väder, stängning av Blå kiosken på grund av sjukdom mm. Fråga om 

någon kan komma in och hjälpa till med bollplock under en helg. 

Fram till dagens datum har facebooksidan informerat parallellt med det som hemsidan 

informerar om. Dessutom är den mycket inaktuell just nu. 

Bolagets styrelse bör diskutera modellen och fundera över dess syfte.  

10. Mötets avslutande. 

Håkan förklarade mötet avslutat 

 

Kalix den 17 december 2014 

 

 

Håkan Hedlund      Arne Larsson 

Ordf     Sekr 

 

 

Sören Johansson 

Justeringsman 

 


