
                     	  

	  
	  
Protokoll från Årsmöte Höst den 25 november i klubbhuset 2015	  
	  
Plats:             Ljungbyheds Gk klubbhus   
Protokollet omfattar § 1 - § 11                         	  
                       	  
Tid:               19.00	  
	  
Närvarande: 38 medlemmar med rösträtt.	  
       	  

Mötets öppnande.	  
Klubbens ordförande Göran Sjöblom förklarade mötet för öppnat och hälsade 
alla välkomna och att det var roligt att så många medlemmar hade hörsammat 
kallelsen. Ordf framförde sitt  tack till alla i kommittéerna och alla ideella/frivilliga 
som ställer upp när klubben är behov av hjälp.	  
	  

§ 1                Val av ordförande och sekreterare för mötet.	  
Håkan Svensson valdes till ordförande för mötet och Karl-Olof Lööw till 
sekreterare för detsamma.	  

	  
§ 2                 Fastställande av röstlängd	  

Mötet beslutade att den lista som sändes runt, och på vilken alla närvarande 
medlemmar antecknade sig, skall gälla som röstlängd.	  
(bifogas protokollet )	  
	  

§ 3                 Fråga om årsmötet behörigen utlysts.	  
Mötesordförande redogjorde för när och hur kallelse till årsmötet skickats ut. 
Årsmötet konstaterade att kallelse skett enligt stadgarna.	  

	  
§ 4                 Fastställande av dagordning.	  

Den dagordning som förelåg i de distribuerade årsmöteshandlingarna 
godkändes.	  

	  
§ 5                Val av justeringsmän tillika rösträknare.	  

Till att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll och att vid behov vara 
rösträknare föreslogs och valdes Agnetha Robertsson och Lars Jansson.	  
 	  

§ 6                 Fastställande av antalet ledamöter kommande verksamhetsår.	  
                      7 stycken ordinarie och 2 suppleanter. Fastställdes av mötet.	  
                        	  
§ 7                 Ekonomi och verksamhetsplan.	  
                      7.1 Verksamhetsplan 2016. Mötesordförande konstaterade att denna	  
                            delats ut till alla deltagare. Klubbens ordförande Göran S kommenterade 
                            denna och informerade bl.a. om att två nationella tävlingar kommer till 



                            Ljungbyhed under nästa år. Avtalen med PEAB, GML och golfrestaurangen  
                            löper på och att klubben är mycket nöjda med hur banan skötts och 
                            att det finns en väl fungerande restaurang. Mötet fick möjlighet att ställa 
                            frågor.  

 
 7.2 Budget för 2016. Kassören Inger E redogjorde för denna och 	  
      stora utgifts poster för klubben är avgifterna till Skånes GDF, Svenska 
      Golfförbundet GIT  och arvode till Pro. 
      Intäktssidan består av bl.a. tävlingsintäkter varför det är viktigt med ökat 
      antal deltagare i klubbens tävlingar samt nationella arrangemang.  
      Mötesdeltagarna ställde frågor om bl.a. bollautomaten, arvodet till klubbens 
      Pro, som är en stor post av klubbens ekonomi, Klubbtidningen,  
      PANTAMERA och Svenska Spel. Svar på dessa frågor fick mötet av Inger 
E  
      som redogjorde om dessa. Pro är en stor utgiftspost, men genererar 
       nya medlemmar. 
      Under denna punkt redogjorde Inger E även om Ljungbyheds Golfservice 
       AB budget, som ligger till grund för avgifterna. Där redovisas intäkter från  
       greenfee, spelrätter och sponsorintäkterna. Utgiftssidan är bl.a. skötseln av 
        banan, el, vatten och värmekostnader och andra fasta kostnader. 
        Hans Pommer ställde frågor om denna budget då han tyckte att det var 
        svårt att fastställa medlemsavgifterna utan detta underlag. Nu fick mötet 
        del av denna och var nöjda med redovisningen. 
          
    	  
7.3 Årsavgifterna för 2016. Ingen höjning föreslås 2016. Spelrätt: 4500:- och  
      medlemsavgift: 300:-. Totalt 4800:- för  fullvärdigt medlemskap.	  
 
7.4 Fastställelse av årsavgifter och budget för 2016. Budgeten	  
      godkändes och förslaget till årsavgifter godkändes av mötet	  
                                                                                                                      	  

      § 8           8.1 Val av klubbens ordförande för 2016 (ett år). Mötet omvalde Göran  
                            Sjöblom.	  
                      8.2 Val av tre ledamöter att ingå i styrelsen på två år ( 2016-2017). Möte valde  
                            Göran Svensson, Inger Ekstrand och Karl-Olof Lööw. Kvarstår på ett år, 
                            Berith Svensson, Birgitta Söderlund och Marianne Backlund Nilsson 
                           
                            	  
                      8.3 Val av två suppleanter för en tid av ett år. Mötet valde Hans Viebke och 
                            Christel Persson, omval, i nämnd turordning	  
                      
                      8.4 Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år. Mötet	  
                            omvalde Mona Losell och Gunilla Lundström. Som	  
                            revisorsuppleant omvaldes Lena Tebring.	  
                      
                       8.5 Utseende av kommittéordförande på ett år. Mötet utsåg följande till	  
                             ordförande för respektive kommitté: Tävlingskommittén, Ingegerd	  
                            Jansson, Damkommittén Evie Andersson, nyval, Herrkommittén  
                            Karl -Olof Lööw, Juniorkommittén Glenn Ljungqvist, nyval, Bankommittén, 
                            Tord Larsson, nyval och Medlemskommittén Joacim Pettersson.	  
                        
                         8.6 Val av två ledamöter till valberedningen på ett år. Mötet valde Ann-Eva  
                               Åberg, nyval och omval av Sven-Harald Nilsson. 	  
                       
                       8.7 Val av ombud till GDF-möte. Styrelsen utser denna person.	  



	  
§9                 Förslag/motioner.	  
                     Motion hade inkommit från Ingegerd Jansson som handlade om att klubben  
                       skulle bara ha ett årsmöte. Antal ledamöter till fem + 2 suppleanter. 
                       Styrelsen hade bifallit denna i vissa delar och utsett ett utskott som ser över 
                       nuvarande stagdar och lämnar förslag till styrelsen. 
                       Motionen från Ingegerd Jansson: Motionen handlade om att ändra klubbens 
                       stagdar på två punkter. A) Endast ett årsmöte och b) styrelsen ska bestå av  
                       ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. 
                       Mötesordförande informerade om att styrelsen hade tillstyrkt motionen. 
                      Thomas Anderberg ställde motförslag och yrkade att klubben ska fortsätta med  
                       två årsmöten. Ordförande ställde frågan om mötet var för Ingegerds förslag 
                      och fann att detta fick flest röster. Därefter ställde ordförande frågan om antalet 
                      ledamöter i styrelsen och fann att Ingegerds fick flest även där.                                                       
                     Ordförande sammanfattade att mötet beslutade i enlighet med motionen.	  
 
	  
§10               Övriga frågor 
                      Thomas Anderberg tog upp flyktingboendet på Ljungbyheds Park. Viss oro från 

mötet om problem som kan bli aktuella är bl. a. vistelse på banan under 
pågående spel. Styrelsen är väl medveten om problemen och har dialog med 
Migrationsverket, Klippans Kommun och PEAB. Det kommer att ske åtgärder 
på banan för att minska risken för att någon skall komma till skada. Viktigt att vi 
alla hjälps åt med att informera om riskerna på ett positivt sätt till ev. dom som 
besöker banan. Styrelsen har inlämnat en skrivelse till berörda parter och 
hoppas på att man finner en bra lösning  när man nu har mer rutiner för 
verksamheten inne på Ljungbyhed Park område.   

                      Avtalet med Perstorp: Ljungbyheds GK har överlämnat förslag som är 
detsamma som tidigare år till Perstorp och man tror så klart på en förlängning. 

               	  
  §11               Mötets avslutande.	  
                       Klubbens ordförande Göran S framförde klubbens tack till de två frivilliga i  
                       receptionen under året, Åsa Holm och Thomas Landgren för deras fina arbete 
                       där under säsongen. Dom erhöll greenfee checkar. 
                           
                      Mötesordförande Håkan Svensson tackade klubbens ordförande och den 

sittande styrelsen för deras engagemang och uppoffrande arbete under året	  
                      Mötesordförande lämnade sedan ordet till Göran S som tackade Håkan S och 

alla som kommit till mötet. Därefter förklarade han mötet för avslutat. 
                     
                      Efter årsmötet delade Hans Viebke från TK ut priser till årets 

Tävlingsbarometer. Endast fyra medlemmar hade deltagit och lämnat in resultat 
och samtliga dessa erhöll presentkort från golfkrogen. Pristagarna var Agneta 
och Lars Robertsson och Ingegerd och Lars Jansson.	  

	  
                       Vid protokollet 2015-12-012  	  
	  
	  Karl-‐Olof	  Lööw	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Håkan	  Svensson	  
Karl-Olof Lööw                          Håkan Svensson       	  
Sekreterare                               Mötesordförande        	  
	  
                                            Justeras                                        
   Agneta Robertsson                                                     Lars Jansson 
   Agneta Robertsson                                                     Lars Jansson 



 


