
   
 

 
Styrelsemöte 10. Ale Golfklubb/Ale Golf AB 
 
Plats och tid: Alfhems Kungsgård, onsdag den 16 november 2016 kl 18:00 
 
Närvarande   
                   Merja Forsäng  MF Ordförande  

Arne Svensson  AS Vice Ordförande  
Camilla Jensen  CJ 
Lotte Mossudd  LM             

        Henning Lundström HL Adj 
  Eva Eliasson  EE Valberedning 
  Tommy Abrahamsson TA Valberedning 
  Mikael Samuelsson MS Revisor 

   
   
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Merja Forsäng hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
2. Protokollförare och Justeringsman  
Till att föra dagens protokoll utses Camilla Jensen och till justerare väljs Lotte Mossudd. 

      
3. Dagordningens godkännande 
Den föreslagna dagordningen godkänns.        

      
4. Utseende av ordinarie ledamot 
Lotte Mossudd utses till ordinarie vid dagens möte. 
 
5. Föregående protokoll. 
Genomgång av föregående protokoll som godkänns och läggs till handlingarna. 
      
6. Aktuellt läge och planerade åtgärder 
    
Kansliet, Henning: 
- Öppettider och bemanning resten av året i kansliet. 9-15 tis, ons, tor. 
- Träning under hösten. Gå ut med mail till medlemmarna att köra träning på Ale. 
- Har även träning på HGC 

 
Ekonomi,  
- Resultat, sept. /oktober, likviditet.  
- Kostnader är lägre än förut. 
- Resultatet är ungefär enligt förra året. 
- Likviditet är bättre än 2015. Börjar nyttja krediterna. Ca.200,000 kr bättre än förra året. 

 
 

 



 
 

7. Besluts-, uppföljnings- och diskussionsfrågor 
 
- Beräknad kostnad och uppskattning om fördelar att flytta kansliet och shoppen till  restaurangen 
.Henning 

- 144,190 kr förslag takpris på 200,000 kr 
 
- Tävlingsavgift och tävlingsgreenfee. Förslag från Tävlingskommittée. Eva 
Kommitteen hade möte där dom gick genom från andra klubbar ang. priser på tävlingar.  
Vi skall ha detta klart och tydligt på vår hemsida.  
Förslag på andra Startavgifter, Förslag singel/par tävling 350 kr pp (100 kr startavgift + 250 kr greenfee).   
Antal tävlingar skapa flera än förra säsongen. Öka antal tävlingar till ca.20 st. mot år 2016 då vi hade 5 
singel och 6 partävlingar.  
Ta fram utfallet från förgående säsong. För att ha något att mäta sig mot. 
Beslut tas att det är okej med ändrade tävlingspriser inför 2017. JA 
Dom tittar på en Partävling med våra plusklubbar. Kommitteen har bjudit in de andra klubbarna till möte. 
Endast för medlemmar från någon utav klubbarna får delta. 
 
Fokus 2017?  
Få till en medlemskommitté, rekrytering måste göras. Medlemsaktiviteter. 
Banan fortsätta utveckling och maskiner. 
Träningsmöjligheter 
Juniorverksamheten 
 
- Resultat 2016 och budget 2017.Alla 
- 
- Uppgifter inför årsmötet – vem gör vad? 
 
- Julbord på Kungsgården? 
- Nej inte detta året! 
 
- Jullunch: Datum, plats och vilka   
Den 7/12 Plats återkommer Merja med. Sittning runt kl: 12. 
 
8. Övriga frågor 
 
- Datum för årsmöte, 8/12 kl: 18  
 
9. Nästa möte 
- XXX kl. 18.00 
 
10. Avslutning 
-  Ordföranden tackade för ett givande möte och förklarade detsamma avslutat 
 
 
 

Vid protokollet           Justeras   Ordförande 
                                                                            
 
 
Camilla Jensen                      Lotte Mossudd Merja Forsäng 


