Protokoll från styrelsemöte för Kalix GK
onsdagen den 13 jan kl 18:30
Mötet öppnas.
1. Val av sekreterare för mötet.
Arne Larsson valdes till sekreterare
2. Val av justeringsman som jämte ordföranden justerar protokollet.
Sören Johansson valdes till justeringsman
3. Senaste protokoll.
Senaste protokollet godkändes
4. Ekonomi: Redovisning senaste Resultat/Balansräkning för 2015. Irma / Håkan
Eftersom Irma var frånvarande hänvisade Håkan till redan utskickade resultat- och
balansräkningar. Inga synpunkter på rapporterna framkom.
5. Redovisning medlemsutveckling för 2015, Håkan.
Medlemsantalet för 2015 var 513 st.
Redovisning Grönt Kort anmälda för 2015, Håkan.
Antalet anmälda till Grönt kort för 2015 var 28 st.
Inför säsongsstarten HCP Revision
Eftersom Göran L har frånsagt sig uppdraget med HCP revision så utförs det av Håkan
Hedlund och Elisabeth Norman
6. Rapport från möte med representanter för nya ägaren
Håkan och Arne berättade om de satsningar som de nya ägarna av Linnébanan ska
göra. Det redovisas officiellt under vårvintern.
Redovisning av deras förslag av spelrättsavgifter och övriga avgifter.
Håkan informerade om de nya spelrättsavgifterna som blir 2750 kr för seniorer, 1375
kr för juniorer och 0 kr för ungdom. Övriga avgifter meddelas senare. Allt finns att
läsa om på hemsidan.
Redovisning av deras förslag till nytt avtal.
Håkan och Arne gick igenom det avtalsförslag som presenterats av bolaget
Redovisning av klubbens förslag till nytt avtal.
Håkan och Arne gick igenom det avtalsförslag som klubben ska redovisa och som
sedan ska diskuteras med golfbolagets representant. Några mindre förändringar
gjordes i punkterna 10 och 11.

7. Övriga frågor.
Styrelsen diskuterade olika betalningslösningar för receptionen. Bland annat
betalningar över Swish. Eftersom ansvaret ligger hos den entreprenör som ska sköta
receptionen och avtalet kommer att vara mellan bolaget och entreprenören så berör det
inte klubben. Vid mötet med bolaget kommer vi dock att påpeka problemet.

8. Mötets avslutande.
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