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Rapport från Höstmötet 23 november 
Den 23 november hölls årets Höstmöte på Garvaren i Ljungby. Innan mötesförhandlingarna startade 
innehöll dagens möte tre andra punkter. En kort film från Golfens Dag i maj visade soliga minnen. 
Utfallet blev så positivt att arrangemanget kommer att genomföras även 2018.  
 
 
 
Sandra Tancred, klubbrådgivare från SGF, informerade om undersökningen Golfspelaren i centrum, 
som genomförts i år på 300 klubbar i Sverige. I vår klubb skickades det ut frågor till 756 medlemmar 
och svarsfrekvensen var 40%, vilket är en bra siffra. Medlemmarna har fått svara på ett antal frågor  
på en skala mellan 1-10, ju högre siffra desto mer nöjd är man.  Mest nöjda var medlemmarna med 
”Träning” (83), ”Klubbhus” (77), ”Ledning och service (74). Områden där man var mindre nöjda var 
”Banan” (65), ”Restaurang” (66), ”Klubbliv” (68) och  ”Träningsområden” (67). Sandras råd till 
klubben var att sätta upp mål och åtgärder för förbättringar, men att ha realistiska målsättningar - 
”allt kan inte göras på en gång”.  
 
 
Göthe Parkanders Minne 2017 
Den flick- och pojkjunior som under året visat 
träningsflit, ett gott kamratskap och utvecklats på ett 
positivt sätt i golfspelet  får mottaga Göthe Parkanders 
Minne. I år blev det Simon Werner som  belönades av 
Johanna Roubert, Junioransvarig. Thomas Wester bjöd 
in Simon till en träningshelg nästa säsong. Tyvärr fanns 
det ingen flicka nominerad i år. Kom igen tjejer! 

Medlemsinformation från Styrelse och Kommittéer i Lagans GK 

Nya styrelsemedlemmar 
Annika Johansson, Mattias Keynemo och Anders 
Werner valdes in som nya medlemmar i styrelsen för 
2018. Glädjande att ytterligare en dam nu ingår i 
styrelsen. Vi tackar de avgående medlemmarna Johan 
Wallin, Viktor Brage och Nils-Olof Johansson för deras 
insatser. Per Gannerud omvaldes till ordförande för 1 år.  
 
Ny valberedning 
Thomas Wester, sammankallande, Birgitta Hasselgren 
och Bengt Elfving utgör den nya valberedningen.  
 
 

Kolla att du har rätt uppgifter i Min Golf. Mer info på nästa sida 
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Medlemsavgifter och övriga avgifter 
Några nyheter inför nästa säsong presenterades. En komplett översikt, som godkändes av mötet 
finns på hemsidan under Klubben/Medlemsinformation. 
• För medlemmar med lån kommer lånet till klubben att fr.o.m. 2018 att skrivas ned med 500:- per 

år genom att en rabatt på motsvarande belopp dras från den aktuella medlemsavgiften. När hela 
lånet är avskrivet kommer rabatten att försvinna.  

• Distansmedlemskap/folkbokförd > 8 mil från klubben, medlem i annan klubb 3000:- resp. 3500:- 
om man ej är medlem i annan klubb.  

• Småbarnsmedlemskap med barn 0-8 år, för förälder 2 = 800:-. Förälder 1 betalar fullvärdigt 
medlemskap.  

• Hyra av golfbil, medlem 150:- resp. 300:- och gäst 250:- resp. 400:-  med eller utan läkarintyg.  
 
 

Medlemsinformation från Styrelse och Kommittéer i Lagans GK 

Rätt uppgifter i medlemsregistret? 
Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är korrekta. Annars får du t.ex. ingen bekräftelse på 
starttider, tävlingsanmälan, medlemsutskick via mail, kallelse till möten etc.   
 
Gå in på Min Golf/Mina sidor/Inställningar/Mina uppgifter. Kontrollera och rätta till om något är 
fel.  

Budget och verksamhetsplan 
Förslag till budget och verksamhetsplan 
godkändes. Preliminärt resultat  för 2017  -87 (bu 
2017 -522) förbättringen utgörs bl.a. av högre 
bidrag. Budget för 2018 -130. Beslut fattas vid 
vårmötet.  

Motion: förslag till förändrad bansträckning 
En motion med förslag till ändrad bansträckning med syfte att  passera tunneln vid två tillfällen 
och spela 14 hål på östra sidan i en följd  hade lämnats in av Jan-Erik Åkesson. Styrelsen har 
behandlat motionen och enhälligt beslutat att avslå den. Efter en livlig diskussion fick mötet ta 
ställning till om motionen skulle godkännas. Efter votering och rösträkning konstaterade dagens 
ordförande Jan-Evert Johansson att en klar majoritet stödde styrelsens förslag att avslå 
motionen.  
Såväl motionen som styrelsens motivering finns i sin helhet att läsa  på hemsidan under 
Klubben/Medlemsinformation.  


