
 

 

Protokoll från styrelsemötet 
torsdagen den 20 april klockan 18:00 i klubbhuset 

 

Deltagare: Håkan H, Arne L, Mikael H, Göran R, Anna Å, Stina N, Tommy N och 

Elisabeth N. 

 

Mötet öppnas. 

 

1. Till sekreterare för mötet valdes Arne Larsson 

 

2. Till justeringsman som jämte ordföranden Håkan Hedlund ska justera 

protokollet valdes Mikael Hult 

 

3. Senaste protokollet är utlagt på klubbens hemsida och godkänt 

 

4. Den senaste ekonomiska redovisning, resultat- och balansräkningen för 2017 till 

och med mars månad, är utskickad via nätet och godkänd av styrelsen  

 

5. Håkan redovisade medlemsutveckling för 2017 fram till dags datum. Vi har 15 

medlemmar färre än samma tid föregående år 

 

6. Ansökan om föreningsstödet ska göras klart och lämnas in till Kultur & Fritid på 

kommunen. Håkan och Arne gör klart ansökan. 

 

7. Avtalet mellan bolaget och klubben har diskuterats och reviderats enligt bifogat 

avtalsförslag. Avtalsutformningen för portalen och hemsidan kan inte utföras på 

grund av att det saknas ett genomförbart alternativ. Modellen ska diskuteras 

vidare i ledningsgruppen. 

 

8. Hemsidan diskuterades och följande framkom: 

 

a.   Facebook rutan på vår hemsida ska disponeras av klubben. 

 

b.   Utformningen av hemsidan går vidare till diskussion mellan Anna och 

Arne och Kalix golf AB 

för att sedan redovisas i ledningsgruppen av Anna. 

 

c.   Redovisning av diskussionerna till styrelsen för klubben. 

 

 

9. Aktivitetskalendern redovisades och ett problemdatum som diskuterades ska 

Håkan reda ut.  

 

 

 



10. Grönt kort avgifterna höjs för seniorer till 1200 kronor. Dessutom ska det kunna 

ske i två varianter dels under en vecka (5*1,5 tim) och dels under två dagar  

2* 3,5 tim (totalt 7,5 tim). Anna ändrar villkoren på hemsidan. Det ska utföras 

besök om utbildning i golfspel på skolor och andra föreningar,företag  samt 

annonsering om Grönt Kort utbildningen. 

Här måste Kalix Golf AB vara delaktig. 

            Flygblad enligt ändrat godkänt förslag ska användas. Elisabeth tillkommer som 

            kontaktperson på flygbladet (flygbladet bifogas i lite putsad form). 

            Flygbladen placeras på sportbutikerna samt Kaffe Karlsson och Galleriaskylten. 

             

 

11. GIT utbildning för ett antal personer fastställdes. Namnen på deltagarna tar 

Håkan fram senare. 

 

12. Uppläggning av tävlingar i GIT ska utföras av behöriga under två kvällar under 

maj månad. 

 

13. Stureplan kan användas till golf utbildning eller träning måndag, tisdag, fredag 

och söndag. Håkan kollar priset och återkommer 

  

14. Städningen av klubbhus har blivit ett problem under lördag och söndag. Bolaget 

saknar personal. Klubben erbjuder hjälp mot ersättning. 

 

15. Vi är anmälda till Golfens dag. Styrelsen beslutade att vi avvaktar med ett beslut 

om deltagande och utformning. 

 

16. Inga övriga frågor kom upp. 

 

17. Mötet avslutades. 

 

 

 

Kalix den 21 april 2017 

 

 

Justeras    Sekreterare 

 

 

 

Håkan Hedlund   Arne Larsson 

 

 

 

Mikael Hult 

 

 

 

 

                               

 

 


