
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid årsmötet med Höganäs GK 2012-04-18. 

Närvarande : 48  medlemmar var närvarande deltagarelista bifogas protokollet. 

1.  Fastställande av röstlängd. 

  Alla närvarande var medlemmar och röstberättigade. 

 

2.  Frågan om mötet utlysts på rätt sätt. 

  Kallelsen hade utsänds med e-post 4 veckor innan mötet. Mötet ansåg att mötet utlysts på 

rätt  sätt.  

 

3.  Fastställande av dagordning och anmälan om övriga frågor. 

  Dagordningen godkändes samt att inga övriga frågor noterades. 

 

4.   Val av ordförande för mötet. 

  Ola Sandberg valdes att leda årsmötesförhandlingarna. 

 

5. Val av sekreterare för mötet. 

  Agne Lindén valdes till sekreterare för mötet. 

6.  Val av protokolljusterare och rösträknare. 

  Rolf Hansson samt Johan Nihlås valdes. 

 

7.  Verksamhetsberättelse. 

  Ordförande Ola Sandberg föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes av mötet och ,   

 bifogas protokollet. 

 

8.  Resultat- och balansräkning. 

  Ordförande Ola Sandberg redogjorde resultat och balansräkningen som godkändes av    

 mötesdeltagarna, bifogas protokollet. 

 

9.  Revisionsberättelse. 

  Revisor Christer Westlund läste upp revisionsberättelsen och ansåg att mötet skulle ge styrelsen  

 ansvarsfrihet. 

 

10  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.   

 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11.  Val. 

  Ordförande i valberedningen Johnny Hansen läste upp valberedningsförslag till och mötet  

 valde följande: 

  till ordförande på 1 år Ola Sandberg  

  till ledamöter på 2 år  Thomas Blom,  Christer Johansson, Bengt Noresson 2 år. 

  till ledamot på 1 år Bo Nilsson 1 år. 

  till styrelsesuppleanter på 1 år Hampus Olsson och Stina Blad 1 år. 

 

12.  Val av valberedning på 1 år. 

  Följande valdes till valberedning på 1 år: 

  sammankallande Johnny Hansen 

 Pia Oliversson, Ritva Bris och Johan Nihlås 

 Till valberedningen adjungeras Åke Boman kanslist. 

 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 Inga motioner hade inkommit. 

 

14.  Banan. 

  Ordförande samt banchef Kalla holmgren redogjorde för flytt av klubbhus samt förändringar   

 som kommer att ske på vår golfbana. 

 Ordförande skall i samband med bankommittéen ha ett sammanträffande med kommunen för  

 att komma till rätta med de problem som kvarstår. 

 

15.  Övrigt. 

  Avtackning 

  Ordförande Ola Sandberg avtackade med blommor Helena Scotte och  Hans Andersson för sin   

 tid som suppleanter i styrelsen.  

 

  Barbro Carlsson avtackades med blommor och hedersgåva för sina fyra år som kassör i  

 Klubben. 

 Agne Lindén avtackades med blommor och hedersgåva för sina åtta år i styrelsen varav de   

 sista fyra som sekreterare. 

  Ritva Bris avtackades med blommor och hedersgåva för sina fem år som klubbens kanslist. 

 Mötesdeltagarna visade sin uppskattning med varma applåder. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Prisutdelning. 

  Tävlingsledare Lars-Olof Werme förrättade prisutdelningen. 

  Vinnare av vintergolfen 60+ blev Lars-Erik Larsson. 

  Vinnare av vintergolfen blev Bengt Noresson andra pristagare blev John Paulsen. 

  tredje pristagare blev Murmann. 

  Medlemmarna visade sin uppskattning med kraftiga applåder. 

 

16.  Avslutning. 

  Ordförande Ola Sandberg avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna. 

 

Vid protokollet 
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Rolf Hansson.                                                                Johan Nihlås.  

 


