
Dagordning Styrelsemöte nr 4 2017 
 

Tid och plats :Onsdagen den 22 mars 2017 kl 18.00 på Alfhems Kungsgård 
 
1. Mötets öppnande 
2. Val av sekreterare Camilla och justeringsperson Arne jämte ordförande  
3. Godkännande av dagordning - Ja 
4. Utseende av ordinarie ledamot – Behövdes ej. 
 
5. Föregående protokoll 
 
6. Ekonomi  - Anders N 
- Resultat och likviditet februari 2017 
Bättre en motsvarande period förgående år 
- Medlemsutveckling sept 2016 – februari 2017 samt aktuellt medlemsläge mars 
2017. Något färre fullbetalande än motsvarande period 2016. 898 fullbetalande 
mars 2017. 
- Läget icke betalda medlemsfakturor. Skicka påminnelse på de personer som ej 
ännu betalat sin medlemsavgift. AN tar detta med Carina.  
- Uppföljning ”Flytt av kansliet” –åtgärder och kostnad t.o.m i dag. 
Vi ligger bra till.Enligt Henning är det en del småsaker som kvarstår. 
 
7. Lägesrapport  
- Kansliet , – Henning (adjungerad) 
- Läget med restaurang – Kenny öppnar den 14 april. Uppdaterad inventarielista 
inte klar än. Önskemål från restaurangen att inköpa en del inventarier som behövs. 
Henning och Anders går igenom listan och beslutar vad klubben skall köpa in. 
- Utbud för bokning av lektioner/träning t.o.m. juni 2017 i bokningsportalen 
 Den är klar men viss justering av sidan återstå för Henning. Info ut i ett 
nyhetsbrev till medlemmar. 
-Shoppen – Den invigs 8-9 april. Info ut till medlemmarna. Kenny kommer att fixa 
kaffe och tillbehör.  
- Marknadsföring Göteborgs Golfen – Henning hade annons redan klar, vilket vi sa 
ja till. 
- Rabatt för medlemmar WoG – Arne och Anders skall prata med Tonyoch ta reda 
på mer . Beslut vid nästa styrelsemöte. 
- Uppdatering av informationstavlan – Sker varje måndag  
- Offert nya lås till kansliet -  Vi avvaktar för att se över äldre listor samt kollar 
med ASSA. AN tittar på detta. 
- Henning säger upp banguiden. Låg på ett 5 års avtal. Får 2017 men inte 2018. 



- Öppettider från och med april – mån-fre 8-16 
- Titta över Golfensdag – Alla kan komma med förslag. Henning har ett utkast. 
- Outdoor- skall vi vara med? Många ungdomar. Alla kommer med förslag. 
 
 
- Banan/Byggnader – Anders E (adjungerad) 
- Datum när vi öppnar banan – Om vädret blir som vi tror det skall bli, är planen 
den 14 april 
- Personalläget -  Är nu 4 personer som arbetar på med banan (Anders, Jari, 
Daniel, Håkan) 
- Läget med arbetet vid tee 10 (gamla ettan) -  Har nu kört igång för fullt. 
- Nytt gräs på 4:an, 5:an, & gamla 1:an. 
- Mycket jobb med transportvägarna. 
- Ny toalett vid korthålsbanan offert: 29,000 kr. Vi avvaktar då kostnaden är hög. 
- Vi behåller befintliga hålflaggor – klistrar på nytt prismaband 
 
 
8. Information, diskussion, beslut 
- Förslag till policies betr.” icke avbokade tider” resp. ”medlemsavgifter vid 
sjukdom” – Camilla.  
– Alla skall titta igenom dokument som ligger i Dropbox och göra ändringar som 
mailas till Camilla.. 
- Anpassning av greenfee avgifter beroende på beläggning, golfhäftet och när det 
skall gälla, ev. rabatter till gäster, reserverade tider för medlemmar.  – 
 Anders N/Merja. – Finns separat dokument 
- Offert nytt larm –restaurang 
 Föreslår att vi använder det befintliga, då kostnaden är hög för nytt larm. 
- Tävlingsexpedition vid gamla 9,5? Kostnad för nät/mobilt bredband 
9,5:an blir vår nya tävlingsexpedition. Nät/mobilt bredband anskaffas. 
 - Torsdagsklubbens önskan att gå ut kl 14 1:a söndag varje månad? 
Beslutet är att dem får gå ut efter kl: 16. 
- Bilhyra – max 3x1000:- vid läkarintyg för medlemmar. Därefter gratis.  
- GGF-kort 2017 – Klart (Henning fixar) 
- Jubileumstävling den 17/6 - ”Nya inslaget” – Alla hjälps åt att ta fram namn på 
några frivilliga som kan ansvara för dagen och festligheter påkvällen.  
- Greenfeesamarbete med Koberg - JA 
- Artikel i Alekuriren – innehåll? – Henning , Anders E och Kenny träffar Jonas 
från Alekuriren. 
 
 



 
 
 
 
 
 
9. Övrigt 
- ”Att göra listan” – Ligger under Dropbox 
- Från kommittémötet- Ett givande möte med mycket information mellan varandra. 
- Information från GGF:s årsmöte Anders N /Merja 
- Hur promota restaurangen vid starten?- Förslag Anders N 
 Ex. Vid fullbetalande greenfee gäst, få en lunch på köpet under vardagar 14/4-
14/5 
-Värva medlemmar!? Förslag från Camilla :Få 500 kr för varje förvärvad 
fullbetalande medlemskap alt. 10 klipp på restaurangen alt. 1000 kr avdrag på sitt 
medlemskap.  
Alla tar med ideer till nästa möte ang detta för beslut. 
- Bättre skyltat vid rangen (avstånd till flagg) både ute och inne.  
- Styrelsen tog beslut på att vi förvärvar en ny fairway klippare. En John Deere, 
7500 modell. Pris 475,000 kr – Finansavtal 20170317 
 
 
10. Nästa styrelsemöte 2017-04-25 kl: 18:00 
 
11. Avslut 
 

 
 
 
 
  
 
	


