
  

 

 

Protokoll från Luleå Golfklubb Styrelsemöte  

 

Datum : 2018-01-25 

Plats: Klubbhuset 

 

Närvarande :  Kjell Hjelm (ordförande), Anna Holmström (ledamot), Anna Lindberg 

(ledamot), Börje Sikblad (ledamot) Niklas Rumensaari (ledamot) Johan Östling (suppleant) 

samt klubbchef Adam Wozniak. 

 

1. Öppnande av möte 

Ordförande Kjell Hjelm förklarade mötet för öppnat. 

 

2.  Val av sekreterare och justeringsman 

Adam Wozniak valdes till sekreterare och Börje Sikblad till justeringsman. 

       

3. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

       

4. Preliminärt bokslut verksamhetsåret 2017 

Ekonomirapporten lades med godkännande till handlingarna. Styrelsen noterade den goda 

utvecklingen. 

        



5. Stadgeändringsförslag 

Styrelsen har gått igenom det förslag som arbetats fram med utgångspunkt från att anpassa 

stadgarna till Svenska Golfförbundets och Riksidrottsförbundets normalstadgar som antogs 

2015. Se bilaga. 

 

  6. Återremitterade ärenden 

a) Vision 50/50 - Anna Lindberg informerade om dagsläget. 

b) Investeringar 2018 samt arbetsbudget att presentera vid årsmötet - Styrelsen 

uppdrar åt klubbchefen att återkomma med förslag om årsbudget.  

c) Hemsidan – Styrelsen ser hemsidan som mycket viktigt och ber klubbchefen att vidta 

åtgärder för att hemsidan kan fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt. 

d) Samarbete övriga klubbar – Styrelsen är mycket intresserade att samarbeta och 

klubbchefen ska undersöka möjligheterna.  

    

7.  Nya Ärenden 

a) Skrivelse från Björn Kullberg – Styrelsen har tagit del av det E-mail som Björn skickat. 

Styrelsen är överens om att samtliga frågor är avslutade och besvarade i enlighet 

med de beslut som årsmötet fattade vid 2017 årsmöte. 

b) SGF:s verksamhetsseminarier våren 2018 – styrelsen är informerad om detta och att 

klubbpersonal kommer att delta i dessa. 

    

8.  Rapporter och information 

a) Klubbchef – Information från klubbchefen runt klubbens verksamheter samt 

planering för 2018. Styrelsen tackar för informationen 

b) Medlemsutveckling – Medlemsutveckling var positiv under 2017 med ett tillskott av 

ca 30 medlemmar och styrelsen är mycket nöjd med utvecklingen 

 

9.  Års - och Styrelsemötesplanering 

Årsmötet skall avhållas torsdag den 19 April kl 18.00  i Klubbhuset. 

 

10. Övriga frågor  

a. GDPR* – Johan Östling efterlyste klubbens rutiner runt detta. Klubbchefen ska 

undersöka.  

b. Friskvård - Klubbchefen informera om beslutet runt friskvårdbidraget och styrelsen 

ser det som mycket positivt för medlemmarna och klubben. 



11. Mötets avslutande 

Ordförande Kjell Hjelm förklarade mötet avslutat och framförde ett tack till styrelsen och 

klubbchefen för ett mycket bra och konstruktivt möte.  

 

Vid protokollet                                            Justerat 

 

____________________  ______________________ 

Adam Wozniak                                              Börje Sikblad  

 

Mötesordförande 

 

_________________________ 

Kjell Hjelm 

  

 

* GDPR = Ny beteckning för Personuppgiftslagen (PUL) 

 

   


