Protokoll från styrelsemöte
torsdagen den 29 januari kl. 18:00
Plats: Bowlingkompaniets servering
Närvarande: Irma, Håkan, Sören, Tommy, Arne, Lars,
Göran, Elisabeth

1. Mötet öppnas
2. Val av sekreterare för mötet.
Arne L valdes till sekreterare för mötet
3. Val av justeringsman som jämte ordföranden justerar protokollet.
Lars Noren valdes till justeringsman
4. Senaste protokoll.
Senaste protokollet gicks igenom. Göran skulle återkomma om hur hanteringen av bonus
med greenfee checkar ska gå till vid medlemsvärvning. Även banskötselinformation och
upplägget på Facebook skulle han återkomma till. Banskötsel tas bort från hemsidans
meny tills vidare.
5. Ekonomi
Senaste resultat och balansräkningen samt årsbokslut presenterades av Irma och Håkan.
Budgetförslag för 2015 presenterades av Håkan.
2014 års överskott balanseras mot budgeterat underskott för 2015.

6. Håkan redovisade medlemsutvecklingen för 2015 per (2015-01-29)
Summa medlemmar: 314 (varav 11 juniorer)
7. Kalix GK firar i år 25- års jubileum. Följande förslag till aktiviteter kom styrelsen
fram till:
- En lämplig jubileumskommitté sätts ihop med en huvudansvarig för varje område.
Medarbetare knyts till sedan till varje arbetsområde.
- En jubileumstävling som ligger under semestersäsongen (förslag: den 25 juli blir
jubileumsdag).
- Mat på kvällen, eventuellt med en trubadur.
- Ett lotteri med bra priser startas 1 månad före jubileumsdagen då dragningen sker.
- NSD/Kuriren/kommunen/NVGF/SGF, vilka medier ska vi använda? Vi kontaktar
tidningarna, NSD och Kuriren för reportage så snart som datum är fastställt. Inbjudan av
ordförande och/eller annan representant från närmaste klubbarna (Luleå, Boden) samt

ordförande för NVGF. SGF kontaktas så att vi uppmärksammas på deras hemsida.
- Lämplig flaggning vid klubbhuset ( Nya klubbflaggor ).
- Närmast hål med nya golfbollar som pris till vinnaren. Deltagarna satsar 1 ny golfboll
var.
- Vi kontrollerar om kommunen är villig att backa upp tillställningen i form av sponsring
samt deltagare. Håkan kollar med Stig S.
- Lån av partytält kan bli aktuellt vid stort deltagarantal (Håkan kollar)
8. Övriga frågor.

Håkan informerade:
Volvo Masters arrangeras i sommar på Linnébanan i Kalix. Troligtvis arrangeras
tävlingen i juli.
Vi arrangerar en GIT-utbildning (administration). Deltagare: Håkan, Arne, Irma, Tommy.
Utbildning i nya GIT tävling. Deltagare: Håkan, Arne, Irma, Tommy, Lars, Elisabeth,
Mikael.
Den 19 mars genomförs ett verksamhetsseminarium i Luleå. Deltagare: Håkan, Arne,
Tilläggsavtalet med bolaget är klart.
Klubben utser en bankommitté där Adam ingår.
Göran informerade:
Bolaget tar över bokföringen för Golfbolaget själva. Adam blir ansvarig. Beräknad
kostnadssänkningen ligger på 50 % av nuvarande kostnad
Kenneth S kommer inte att ersättas från kommunens sida som adjungerad i golfbolagets
styrelse.
Årets resultat för bolaget blir ett underskott.
Kompressorn i värmepumpen i klubbhuset har havererat. Troligtvis sker ett byte av hela
värmepumpen.

9. Mötet avslutandes

Håkan Hedlund
(Klubbordförande)

Lars Noren
(justeringsman)

Arne Larsson
(sekr)

