Protokoll fört vid årsmöte med Höganäs Golfklubb 2013-04-15
Ola Sandberg öppnade mötet, som hölls i Flygklubbens lokaler och hälsade 45
medlemmar välkomna.
1. Fastställande av röstlängd
Ingen hade någon fullmakt att redovisa. Närvarolista upprättades.
2. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt
Frågan besvarades med "ja".
3. Fastställande av dagordning och anmälan om övriga frågor
Fråga beträffande stadgeändring las in, varefter dagordningen godkändes.
4. Val av ordförande för mötet
Ola Sandberg valdes att leda mötet.
5. Val av sekreterare
Christer Westlund valdes som sekreterare.
6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
Camilla Johnsson och Hampus Ohlsson valdes.
7. Ändring av stadgar
Det har noterats att stadgarna betr. val av ledamöter i valberedningen är
motstridiga.
Den nuvarande 21 § 10 e) anger 2 ledamöter, medan 23 § anger ordförande och
två ledamöter
Föreslogs att båda paragraferna ändras till att ange att ordförande samt 3 (tre)
ledamöter väljs. Mötet beslöt enhälligt att anta detta förslag.
8. Verksamhetsberättelse
Ola Sandberg föredrog verksamhetsberättelsen som tidigare hade sänts ut som
e-post, gjorts tillgänglig på klubben hemsida samt kunnat hämtas på kansliet.
9. Resultat- och Balansräkning
Klubbens kassör, Thomas Blohm, redovisade den ekonomiska ställningen och
pekade på en litet plusresultat efter att engångsjustering för semesterlöneskuld till
klubbens personal gjorts med cirka 130 000 kr inkl. sociala avgifter.
10. Revisionsberättelse
Revisor Christer Westlund läste upp revisionsberättelsen avseende 2012 och
tillstyrkte att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 .
12. Val
Valberedningens ordförande Johnny Hansen lämnade förslag till ny styrelse och
följande valdes:
Ordförande på 1 år, Ola Sandberg (omval)
Styrelseledamöter på 2 år, omval av Camilla Johnsson och Lars-Olof Werme
samt nyval av Christer Westlund
Styrelseledamot på 1 år, nyval av Lars Nilsson
(kvarstående ledamöter valda på 2 år, Thomas Blohm och Bengt Noresson)
Suppleanter på 1 år, nyval av Barbro Bäckman samt omval av Hampus Ohlsson
Revisorer på 1 år, omval av Jerry Håkansson och nyval av Hans Andersson.
Revisorssuppleant på 1 år, nyval av Lars-Inge Clevestad
Som valberedning på 1 år nyvaldes Bengt Rosenborg, ordf., Christina Bergsten,
Ulf Jonsson samt omval av Johan Nihlås
13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Inga motioner eller förslag fanns att behandla.
14. Information om banan
Klubbens greenkeeper, Kalle Holmgren gav information om banans ombyggnad.
Den långa och kalla vintern har försenat växten med cirka 4 veckor. Nu är det
dock full aktivitet för att så snart som möjligt får de nya greenområdena
tillgängliga. Det återstår mycket arbete, men förhoppningen är att kunna öppna
de nya greenerna på hål 1 och 9 runt den 1 juni. Ny fairway på hål 4 kommer att
få vänta på ytterligare en tid därefter. Den är markberedd, men inte sådd ännu.
Till banans ombyggnad hör flytt av klubbhus samt byggnader i samband med
drivingrangen. Senaste besked är att nuvarande klubbhus skall flyttas samt
byggas till med omklädningsrum och ytterligare toaletter. Tidpunkten för flytt är i
dagsläget oviss och olika intressen kolliderar.
15. Övriga frågor
Daniel Hill hade sänt in ett antal frågor avseende miljö- och trivselförbättrande
åtgärder, som han ville diskutera på årsmötet. Kalle och Ola hade förberett svar,
vilka redovisades. Bl.a. skall Kalle lösa problemet med flaggor i kopp på
vintergreener. Någon övrig diskussion kring Daniels frågor blev det inte.

Prisutdelning följde. Lars-Olof Werme redovisade och delade ut priser.
Vintergolfen "Beijerslaget" vanns av Johnny Hansen med Bengt Rosenborg
som tvåa och Ulf Johnsson som trea.
60+ golfens vinterserie vanns av Per Jönsson.
16. Mötets avslutning
Ordförande Ola Sandberg tackade och avslutade mötet.
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