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Plats: Ljungbyhed klubbhus. Monumentvägen 2.                                                                     
Tid: 19.00 
Protokoll: omfattar § 1-15 

      Närvarande: 43 medlemmar med rösträtt. 42 personer närvarande     
      och 1 person med inlämnad fullmakt. 
 
 

 
§ 1.  Fastställande av röstlängd 
Klubbens ordförande Karl-Olof Lööw hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet 
beslutade att den lista som sändes runt, och på vilken alla närvarande medlemmar antecknat sig, skall 
gälla som röstlängd. 

 
§ 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Karl-Olof Lööw redogjorde för när och hur kallelse till mötet skickats ut. Mötet godkände detta och  
tillstyrkte att årsmötet utlysts på godkänt sätt. 
 
§ 3. Fastställande av föredragningslista   
Fastställande av föredragningslista. Den dagordning som förelåg i de distribuerade årsmöteshandlingarna 
godkändes. 
 
§  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Karl-Olof Lööw valdes till ordförande för mötet och Marie Augustsson till sekreterare. 

 
§ 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet 
Till att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll och att vid behov vara rösträknare föreslogs och  
valdes Carina Nilsson och Hans Pommer. 
 
§ 6. Verksamhet och ekonomi 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 
Karl-Olof Lööw kommenterade att verksamhetsberättelse för 2017 finns i årsmöteshandlingarna och att 
dessa varit utlagda en vecka före mötet. Karl-Olof meddelade även att avtal med PEAB och Golfkrogen blivit 
klara. Tord Larsson, bankommittén, informerade om att städdag planeras innan påsk om möjligt. Thomas 
Anderberg, tidningsredaktionen, berättade att medlemmarna gärna får inkomma med material till tidningen 
senast söndag i v.11. 

6 b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för 2017 
Denna kommenterades av Ann-Eva Åberg och Ulf Jönsson. 2017 slutar på ett plusresultat, vilket är 
glädjande. Mötesdeltagarna ställde en del frågor, bl. a. om hyresintäkter för golfbilsgarage och 
intäkter för golfshopen. Styrelsens ska återkomma med svar kring dessa konton. Intäkter för 
medlemsavgifter och redovisad kontantkassan diskuterades också. 
 

§ 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 201 
Klubbens revisorer, Hans Pommer och Göran Svensson, har granskat årsredovisning, räkenskaper samt  
styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2017. Revisorerna meddelade att ett PM lämnats över till styrelsen  
angående bl. a. kontantkassan som kom upp för diskussion under paragraf 6 b. Mötet godkände därmed 
revisorernas berättelse. 
 
§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i  
enlighet med balansräkningen 
Mötet fastställde resultat- och balansräkningen samt beslutade att resultatet överföres i ny räkning. 
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§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.                             

 
§ 10. Fastställande av medlemsavgifter för år 2018. Fastställande av övriga avgifter och verksamhetsplan samt  
budget för innevarande verksamhets- och räkenskapsår 
Medlemsavgifter är oförändrade enligt beslut vid höstens extramöte. Vid kommande höstmöte tas beslut om 
avgifter för 2019.  
 
Styrelsen besvarade frågor om vilka medlemsformer som klubben har och att dessa finns på hemsidan. 
Friskvårdsbidrag för golf diskuterades och det är något som klubben måste bevaka och marknadsföra framöver.  
 
Mötet fastställde styrelsens verksamhetsplan samt biföll och godkände budget för innevarande verksamhets-  
och räkenskapsår.         
                    
§ 11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 
Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av 1 ordförande, 6 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. 

                            
§ 12 Val 
a, b, c)   Enligt de nya stadgarna, som togs på extraårsmötet i höstas, ska val av ledamöter först ske på 

höstmötet. Mötet valde därför att förlänga mandatperioden för sittande styrelse fram tills 
dess. Mötesdeltagarna beslutade även att göra fyllnadsval på de två vakanserna i styrelsen. 
Carina Nilsson och Peter Timischl föreslogs och valdes till ordinarie ledamöter fram till 
höstmötet 2018. 

 
d)  Mötet beslutade att förlänga mandatperioden för revisorerna Hans Pommer och Göran 

Svensson samt för revisorsuppleant Lena Tebring till höstmötet 2018.   
 
e) Mötet föreslog och valde Jan Berg, Christina Skoglund och Jörgen Nilsson till valberedning.  

Mandatperioden gäller fram till höstmötet 2018.   
 
f)  Mötet beslutade att utse Jörgen Nilsson som ombud till GDF-mötet i mars.  

 

§ 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner                                                                                     
Inga förslag eller inkomna motioner fanns att diskutera. 

 
§ 14. Övriga frågor. 
Följande punkter lyftes: 
 

x Klubbens kontaktperson till Migrationsverket är Karl-Olof Lööw. Förslag att Karl-Olof lyfter frågan om  
möjlighet till påsklovsaktiviteter mm. i idrottshallen med puttinggreen till berörda. 

x Klubben kommer att påbörja ett greenfeesamarbete med Brönby Golfklubb i Danmark, mer information 
om detta kommer på hemsidan framöver. 

x Drönarutbildning finns på området och de är intresserade av att fotografera/filma golfbanan. Detta ska 
bevakas då klubben kan ha nytta av dessa bilder/filmer i sin marknadsföring.  

x Material som ska ut på hemsidan skickas via e-post till Ann Christensson. 
x Årsmötet avgör vilka avgifter hedersmedlemmar ska befrias ifrån enligt stadgarna. Mötet beslutar att 

klubbens hedersmedlemmar ska befrias från medlems- och årsavgifter. 
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§ 15. Mötets avslutande 
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade årets vårmöte. 
 
Ljungbyhed 2018-02-28 
 
 
 
Karl-Olof Lööw          Marie Augustsson 
Mötesordförande       Sekreterare  
 
 
                        
                                                 Justeras 
 

 
 
 

Carina Nilsson        Hans Pommer 
Justerare        Justerare  

 


