
          
 

 

Protokoll från styrelsemötet onsdagen den 25 februari 2015 
 

 

Tid: 18:00 

 

 

Plats: Klubbhuset 

 

 

Närvarande: Irma Spårman, Tommy Nordgren, Håkan Hedlund, Arne Larsson. 

                       Adjungerad (Kalix Golf AB Göran Lundstedt) 

 

 

 

 

1. Ordförande öppnade mötet. 

Håkan Hedlund 

 

2. Val av sekreterare för mötet. 

Arne L valdes till sekreterare för mötet. 

 

 

3. Val av justeringsman som jämte ordföranden justerar protokollet. 

Tommy N valdes till justeringsman. 

 

 

4. Senaste protokoll. 

Protokollet från senaste mötet är godkänt och läggs ut på hemsidan 

 

5. Ekonomi 

Våra ekonomiska rapporter och protokoll kommer i fortsättningen att löpande skickas 

ut på mail även till Bolagsstyrelsens representant. 

Senaste Resultat och Balansräkning (per 2015-02-22) visades  

Det definitiva årsbokslutet för 2014 presenterades av Irma och Håkan. 

      Budgetförslaget för 2015 fastställdes inför årsmötet (Håkan). 

      Förvaltningsberättelsen godkändes inför årsmötet (Håkan). 

 

      Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna årsbokslutet. 

      Styrelsen beslöt att godkänna budgetförslaget. 

      Styrelsen beslöt att godkänna förvaltningsberättelsen. 

      Bilagor bifogas till protokollet. 

 



6. Redovisning medlemsutveckling, Grönt Kort, verksamhetsplan och 

policydokument 

Nuläget redovisades till 334 medlemmar varav 12 juniorer.  

Verksamhetsplanen för 2015 godkändes. 

Bilaga bifogas till protokollet. 

En ny policy för Kalix GK godkändes och läggs ut på hemsidan. 

Anmälningarna till grönt kort: 2 st anmälda till dagens datum. 

Vi lägger nu ut klubbens fina medlemserbjudanden och grönt kort utbildningen på 

hemsidan. 

 

 

 

7. Kalix GK 25 ÅR. 

Jubileumstävlingen fastställdes till lördagen den 25 juli.                                                   

Kommunen är informerad och ska återkomma om hur de kan bidra till jubileet. 

Volvo Master är klart som evenemang och går av stapeln den 18 juli. 

Lennart Gustavsson är ansvarig från Nordiska Bil. 

Aktivitetskalendern fastställdes och läggs ut på hemsidan efter genomgång med 

Adam. 

  

 

8. Övriga frågor. 

o Göran Lundstedt informerade om att bolaget inte ställer upp på klubbens 

förslag med en greenfee check som bonus till de som värvat en medlem. 

Detta kunde ha gynnat rekryteringen av nya distansmedlemmar.  

Kalix GK såg en möjlighet att på det här sättet få nya medlemmar till klubben 

eftersom Kalix GK har ett mycket lågt pris i jämförelse med övriga 

golfsverige. 

Antalet närmedlemmar i Kalix Kommun har år efter år minskat. Ett sätt att öka 

antalet distansmedlemmar är att försöka fånga upp dessa f.d. Kalixbor som 

distansmedlemmar. 

 

                        Göran Lundstedt svarar att det kostar för mycket för Kalix Golf AB. 

  

o Göran L meddelade att kopia på alkoholrapport kommer in inom kort, 

      Klubben är ansvarig för rapporten, för klubben har tillståndet. 

 

o Göran L meddelade att den krisplan som han tog på sig att anpassa till Kalix GK 

kommer inom kort. 

 

o Göran L informerade att problemet med autogiro för spelrättsavgifter som inte 

fungerar är lämnat över till Swedbank. Mer information kommer på hemsidan. 

 

o Göran skall informera Adam om att beställa årets bollar med logotype och 

texten Kalix GK 25 år på bollen. 

 

o GIT utbildningar ska genomföras: 

 Administration lördagen den 18 april (4 deltagare). 

 Tävling lördagen den 25 april (8-10 deltagare). 

 



o Den reviderade enkäten till greenfee gäster godkändes och kommer att användas 

i sommar 

 

o Allt underlag inför årsmötet är klart och är godkända av styrelsen. 

 

o Golfsimulatorn är igång. Information kommer på hemsidan.  

 

 

o Priser: 
 60 kr per 9 hål 

 100 kr per 18 hål 

 800 kr per säsong 

 100 kr träning / tim 

 

 

      12. Mötet avslutades av ordförande. 

 

 

                               

 

          Håkan Hedlund    Arne Larsson 

          (Klubbordförande)      (sekr) 

     

 

 

 

          Tommy Nordgren  

          (justeringsman) 

 


