
 
 

Protokoll fört vid höstårsmöte med Höganäs Golfklubb 2013-11-20 
 
Ola Sandberg öppnade mötet, som hölls i Tivolihuset och hälsade 33 medlemmar 
välkomna. 
 
1. Fastställande av röstlängd 
Ingen hade någon fullmakt att redovisa. En person, som inte är medlem var 
närvarande. Närvarolista upprättades. 

 
2. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt 
Frågan besvarades med "ja". 
 
3. Fastställande av dagordning och anmälan om övriga frågor 
Dagordningen godkändes. 
 
4. Val av ordförande för mötet 
Ola Sandberg valdes att leda mötet. 
 
5. Val av sekreterare 
Christer Westlund valdes som sekreterare för mötet. 
 
6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 
Kalle Holmgren och Johan Nihlås valdes. 
 
7. Ekonomisk redovisning, delårsrapport 
Redovisades en kassaberäkning fram till årsskiftet. Per den 1 november var 
kassabehållningen totalt cirka 415 000 kr. Till årsskiftet beräknas kassabehållningen 
sjunka till cirka 210 000kr. Därefter antas medlemsavgifterna komma in efter hand. 
 
8. Förslag till medlemsavgifter och budget för 2014 
Beslöts att höja medlemsavgiften för seniorer till kr 3 100. För juniorer oförändrat  
1 350 resp. 1 000 och för passiva medlemmar kr 340. 
 
Budgetförslaget med ett totalt resultat om cirka 6 000 kronor föredrogs och antogs av 
mötet. 
 
9. Information om banan 

 Samarbetet med kommunen om ombyggnaden går trögt. Tidsplan saknas enl. 
uppgift. 

 Nya hålskyltar blir större 

 Greenfee för 2014 har för seniorer bestämts till 250 kr på lör-, sön- och 
helgdagar och oförändrat 200 kr på övriga dagar. För juniorer oförändrat 150 
kr. 

 Sadeltak kommer att byggas ovanpå klubbhuset, med start i början av 
december. 

 Huskommitté har bildats med Camilla och Ulf Johnsson, Barbro Bäckman, 
Kalle Holmgren, Albert Stjernqvist och Åke Boman som ledamöter. 



 
 

10. Information 

 Huskommittén berättade att invändig målning av klubbhuset har påbörjats. 

 Kansliet skall få en disk mot korridoren med låsbar jalusi. 
 
Beslöts att skaffa eget bg/pg-konto för insättning av donationer till klubbhusets 
uppsnyggning. 
 
11. Övriga frågor 
Frågades om klubben har en hjärtdefibrillator. Besvarades av ordf. att klubben för 
närvarande saknar sådan pga. ett pris på cirka 25 000 kr. Vi har tillgång till sådan i 
Sportcenter. Vi kommer att ha möjlighet att komma till Sportcenter från baksidan via 
kodlås. 
 
12. Prisutdelning 
Camilla Johnsson delade ut Damkommitténs nyinstiftade pris, som nu gick till Birgitta 
Pålsson. 
 
Prisutdelning följde. Lars-Olof Werme redovisade och delade ut priser. 
 
60+arnas vandringspris togs för alltid hem av John Poulsen efter en tredje inteckning. 
 
Klubbmästare blev bland damerna Ellinor Südow och bland herrarna Hampus 
Ohlsson. 
 
Vidare delades priser ut i de olika åldersklasserna i klubbmästerskapet. Se bilaga. 
 
Slutligen delade ordförande Ola ut Årets ros till Camilla Johnsson under de 
närvarandes jubel. Motiveringen var "Stort engagemang, entreprenöranda och glatt 
humör". 
 
13. Mötets avslutning 
 Ordförande Ola Sandberg tackade och avslutade mötet. 
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