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Protokoll: omfattar § 1-10 
Närvarande: 41 medlemmar med rösträtt. 39 personer närvarande och 2 personer med inlämnad 
fullmakt. 
 
§ 1.  Fastställande av röstlängd för mötet 
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 blivit 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. Framställande av föredragningslista   
Dagordningen förelåg i de distribuerade årsmöteshandlingarna. Håkan Svensson föreslog att: 
 

� Ändra § 7 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner till beslut om 
antalet ledamöter i styrelsen (eftersom behandling av styrelsens förslag och inkomna 
motioner även står på dagordningens § 9).  
 

� Ändra § 8 b Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år till:  
- 8b:1) val av antal ledamöter för en tid av 2 år. 
- 8b:2) fyllnadsval av 1 ledamot på 1 år.  

 
Mötet biföll och godkände dessa förändringar i dagordningen. 
 
 
§  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Mötet föreslog två kandidater till mötesordförande; Karl-Olof Lööw och Håkan Svensson. Efter 
röstning valdes Håkan Svensson till mötesordförande. Marie Augustsson föreslogs och valdes 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 Monica Johansson och Kenneth Hjelm. 
 
 
§ 6 a) Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån                                                                       
Rickard Lindsjö informerade om styrelsens förslag på medlemskategorier, medlemsavgift och 
spelavgifter. Förslaget innehöll följande förändringar: 

� Alldagsmedlem, 22-30 år, 3800 kr.  
� Fullbetalande alldagsmedlem, från 31 år och uppåt, 5300 kr.  

 
Mötet biföll och godkände styrelsens förslag. 
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§ 6 b) Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och 
räkenskapsåret                                                                                                                                                    
Marie Augustsson presenterade styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2019 som har fokus på att: 

� Säkerställa golfklubbens framtid genom att öka antalet medlemmar och intäkter. 
� Öka de ideella insatserna för att kunna sköta driften av klubben. 
� Få ledamöter till en tävlingskommitté för att kunna genomföra årets tävlingar.   
� Förbättra golfbanans kvalitet för att locka nya medlemmar och greenfeegäster. 

 
Ulf Jönsson informerade om budgetförslaget för 2019 som visar på ett visst överskott som kan 
behövas till att exempelvis hyra in tjänst för ekonomisk redovisning framöver. Det konstaterades att 
greenfeeintäkterna minskat jämfört med 2017 och en av förklaringarna kan vara den oerhört varma 
sommaren. Mötet önskade att ha utfall för innevarande del av året för att jämföra med, och detta 
kommer styrelsen att ta med sig. Ulf Jönsson förtydligade att årets utfall ska redovisas vid vårens 
årsmöte. Tips om att kunna lägga förslag på en ändringsbudget vid nästa årsmöte, utifrån årets utfall, 
kom från en mötesdeltagare. Frågan om pro lyftes och styrelsen meddelade att de håller på att 
arbeta med hur nästa säsong ska lösas och att det finns budgeterat för en pro 2019.  
 
Mötet fastställde därefter styrelsens verksamhetsplan samt biföll och godkände budget för 
kommande verksamhets- och räkenskapsår 2019. 
 
 
§ 7. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 
Valberedningens Jan Berg gav förslag om att minska antalet ordinarie ledamöter till 5, i enlighet med 
stadgarnas 25:e paragraf, och detta bifölls av mötet. 
        
§ 8. Val av  
Jan Berg redogjorde för valberedningens arbete och presenterade därefter deras förslag. 
 
a) Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år  
Karl-Olof Lööw föreslogs och valdes om till ordförande på 1 år. 
 
b 1) Val av antalet ledamöter för en tid av två (2) år.  
Åsa Hjelm-Berg, Carina Nilsson och Peter Timischl föreslogs och valdes om till ordinarie ledamöter på 
2 år.  
 
b 2) Fyllnadsval av 1 ledamot på ett (1) år. 
Ulf Jönsson har 1 år kvar som ordinarie ledamot. Som fyllnadsval, på 1 år, föreslogs och valdes Marie 
Augustsson. 
 
c) Två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år. 
Till 1:e suppleant föreslogs och valdes Tord Larsson. Till 2:e suppleant föreslogs och valdes Magnus 
Augustsson. 
 
d) Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter 
inte deltaga.  
Till revisorer valdes Göran Svensson om på 1 år och Lena Tebring in på 1 år. Ulf Öhman valdes in som  
revisorsuppleant. 
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e) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år av vilka en skall utses till ordförande. 
Jan Berg valdes om till valberedningens ordförande. Christina Skoglund och Joacim Pettersson valdes 
in som ledamöter. 
 
f) Ombud till GDF:s möten.  
Mötet gav styrelsen i uppdrag att utse representant till GDF:s möte. 

 
                         

§ 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
Inga inkomna motioner eller förslag fanns att diskutera.  
 
 
§ 10. Övriga frågor (information, diskussion) 

� Bankommitténs Tord Larsson informerade om banan inför 2019, bl. a. att 6:ans herr tee 
behöver åtgärdas och att de har dialog med GML kring detta. Tyvärr har banan utsatts för 
skadegörelse och Karl-Olof Lööw meddelade att han varit på Ljungbyhedsskolan och 
informerat om detta samt att klubben samarbetar med brottsförebyggande rådet och 
polisen.  

� Ann-Eva Åberg meddelade att hon kan beställa golfhäftet till de som önskar köpa.  
� Thomas Anderberg föreslog att tavlan med klubbens historia behöver uppdateras.  
� Åsa Hjelm-Berg delade ut en sammanställning av medlemsmötets idéer och tankar kring 

tävlingar, ideella arbetsinsatser mm. Det finns ett stort behov av fler ideella insatser och alla 
ombeds att ställa upp. Kontakta styrelsen om du kan hjälpa till med något! Önskemål och tips 
till tävlingskommittén mottogs av Rickard Lindsjö.  

� Carina Nilsson informerade om Pantamera och att vi kan bli ännu bättre på detta. Lämna 
gärna era PET-flaskor och burkar (även utländska) till klubben, vi får 200 kr/säck. 

� Carina Nilsson berättade vidare om Dirma som är ett företag som hjälper klubbar att tjäna 
pengar. Det enda man behöver göra (för att ersättningen ska gå till klubben) är att bekräfta 
att man har sett det reklamerbjudande som då mailas ut till dig. Detta sker genom att du 
svarar på två, väldigt enkla klick-frågor om innehållet. Att läsa ett mail kan generera ca 3-5 kr 
till klubben. Gå gärna med, och ta med alla du känner, genom att fylla i en profil via 
https://sv.surveymonkey.com/r/J23QN3S 

� Karl-Olof Lööw lämnade över SGF:s klubbmästarbrickor till Monica Johansson, Alexander 
Lindahl, Christer Persson, Tord Larsson och Marcus Losell.  

� Avgående ledamöter Ann-Eva Åberg och Rickard Lindsjö samt avgående revisor Hans 
Pommer avtackades av Karl-Olof Lööw. 

� Styrelsen meddelade att det kommer att ske någon form av samkväm för de som arbetat 
ideellt under året, om möjligt innan jul eller till våren. 
                                                                        

Mötesordförande Håkan Svensson tackade mötesdeltagarna och lämnade därefter över klubban till                 
Karl-Olof Lööw, som tackade för nytt förtroende och avslutade mötet. 
 
Ljungbyhed 2018-11-22 

 
 Håkan Svensson   Marie Augustsson 
 Mötesordförande  Håkan Svensson  Sekreterare Marie Augustsson 

                                                               
                                                              Justeras 

 
Monica Johansson   Kenneth Hjelm  

 Justerare Monica Johansson    Justerare Kenneth Hjelm 


