
   
 

 
Styrelsemöte 4. Ale Golfklubb/Ale Golf AB 
 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdag den 25 maj 2016 kl 18:00 
 
Närvarande   
                    Arne Svensson  AS Vice Ordförande              
  Camilla Jensen                CJ   
  Ingvar Masser  IM 

  Lotte Mossudd  LM Supp 
  Ulrik Lindberg  UL Supp 

Anders Eriksson  AE Adj 
        Henning Lundström HL Adj 
  Eva Eliasson 
   
 
1.  Mötets öppnande 
    Dagens ordförande Arne Svensson hälsade adjungerade och styrelsens medlemmar välkomna och  
    förklarade mötet öppnat.  

 
2.   Protokollförare och Justeringsman  
     Till att föra dagens protokoll utsågs Camilla Jensen och till justerare valdes Lotte Mossudd 
      
3.   Föredragningslistans godkännande. 
     Den föreslagna föredragningslistan godkändes.        
      
4.  Utseende av ordinarie ledamot. 
     Adjungerad till dagens möte är Henning Lundström, Anders Eriksson.  

 
5.  Föregående protokoll. 
     Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
      
6.  Aktuellt läge och planerade åtgärder. 
    
    Banan & Byggnader: Anders;  

- Flaggstängerna är nerplockade 
- Skylten är borttagen 
- Husvagnsparkeringen är uppfräschad.  

 
 

Kansliet: Henning; 
- Henning ber Carina återkoppla till våra golfvärdar om schema. 
- Träningarna rullar på 
- Diskussion om spelrätterna om dom skall vara kvar eller inte, beslut på årsmöte. 

 
 
 
   



Ekonomi: Olof; 
 

-  
 
7. Besluts-uppföljnings-och diskussionsfrågor 
 

- Får ligga på Ibrahim om öppettider och när det är tryck på banan. Får vara tydliga i 
kommunikationen. Info ges om när det är tävlingar m.m. Ingvar och Henning tar ett snack med 
Ibrahim igen. 

- Annons i Alekuriren? Prova på Golf. Ge text till Henning så förmedlar han den vidare. Lotte fixar. 
- Öppettider kansliet; mån kl: 16, Tis kl: 16. Ons-tor kl.18 & fre kl: 16. 
- Skapa en fadder lista? Samarbete med torsdagsgruppen. 
- Byta riktning på banan?! Senare beslut 
- Flytta kansliet till restaurangen, måste upp som ett projekt för utvärdering. 
- Kalender Ale GK – 1000 ex = 10kr/st. Hur skall vi göra? Koppla ihop med lotteri. Utvärdera mera 

ev. hitta sponsor. (Mathias F, Tommy, Björn E, Lotte) Henning kontaktar Björn E. 
- Svensk bidragsförmedling. Tar 10 % av summan man får. Blir det inget betalar vi inget. Ta fram en 

plan först. Vi får besök från Prové i juni som skall ta fram en masterplan. (Henning & Ingvar) Vi 
börjar i rätt ände.  

- Jämställdhetsombud. Camilla & Lotte tog detta eminenta jobb 
- Genomgång ” att göra lista”  
- Infotext till Golfguiden, Camilla snor text från annan klubb och mailar till Henning. 

  
 
 
8. Övriga frågor. 
 

- Tilly lagar vägen från Ladugården till parkeringen v. 22 Vem skall ha fakturan? Ta den på AB 
- Styrelsen har på ”provapågolfen” den 2/6 kl:18. 

       
9. Nästa möte 
      
Den 22 juni 2016 kl: 17:00 
 
  
 
 
 10. Avslutning 
    
Ordföranden tackade för ett givande möte och förklarade detsamma avslutat 
 
   
 
 
 
 
 Vid protokollet                                       Justeras     TF.Ordförande 

                                                                            
 
 
 Camilla Jensen                                      Lotte Mossudd      Arne Svensson                            
    

 
 

      
 
 
 



 
 
    


