Protokoll fört vid årsmöte med Höganäs Golfklubb 2015-04-27
Lars-Olof Werme öppnade mötet, som hölls i Tivolihuset och hälsade 37 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
Dagordningen godkändes. 2 frågor anmäldes.
4. Val av ordförande för mötet
Lars-Olof Werme valdes att leda mötet.
5. Val av sekreterare
Christer Westlund valdes som sekreterare.
6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
Lars-Inge Clevestad och Hampus Ohlsson valdes.
7. Verksamhetsberättelse
Inga frågor ställdes beträffande verksamhetsberättelsen, som tidigare hade
sänts ut som e-post, samt kunnat hämtas på kansliet och i möteslokalen.
8. Resultat- och Balansräkning
Christer Westlund redovisade den ekonomiska ställningen och pekade på en klar
förbättring av resultatet jämfört med föregående år.
Mötet beslöt att godkänna den förlagda Verksamhetsberättelsen samt
styrelsens förslag att i ny räkning balansera ackumulerade vinstmedel
om kr 115 980.9. Revisionsberättelse
Kenneth Gustafsson läste upp revisionsberättelsen avseende 2014 och tillstyrkte
att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 .

11. Val
Valberedningens ordförande Bengt Rosenborg lämnade förslag till ny styrelse
och följande valdes:
Ordförande på 1 år: Lars-Olof Werme (nyval)
Styrelseledamöter:
Ulf Johnsson, nyval på 2 år
Bengt Johansson, nyval på 2 år
Hans Nielsen, nyval på 2 år
Pernilla Bengtsson, nyval på 1 år (fyllnadsval)
Barbro Bäckman, nyval på 1 år (fyllnadsval)
Suppleanter:
Camilla Johnsson, nyval på 1 år
Johan Wittström, nyval på 1 år
(Kvarstående ledamot är Hampus Ohlsson)
Revisorer på 1 år, omval av Hans Andersson och Kenneth Gustavsson
Revisorssuppleant på 1 år, nyval av Christer Westlund
Som valberedning på 1 år nyvaldes Ola Sandberg, ordförande,
Christer Westlund, Stina Bladh samt Karl Niwong
12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Inga motioner eller förslag fanns att behandla.
13. Övriga frågor
1. Det är vanligt att änderna, som lever på och nära banan ofta matas, vilket
leder till att ungarna inte lär sig att hitta mat i naturen utan blir beroende av
matning.
Mötet beslöt därför att styrelsen skall vidta åtgärder mot matningen, exempelvis i
form av informationsskyltar.
2. Det händer alltför ofta att bollar från drivingrangen hamnar på 2:ans tees, både
röd och gul. Mötet gav Bankommittén i uppdrag att utreda och föreslå styrelsen
uppsättning av skyddande nät.
14. Prisutdelning
Lars-Olof Werme redovisade och delade ut priser.
Söndagsgolfen vanns av Kenneth Gustafsson med Birgitta Pålsson på andra och
Claes Persson på tredje plats. Alla hade 186 poäng.
60+ golfens vinterserie vanns av John Poulsen, som fick en inteckning i
vandringspriset.

15. Avtackning
Lars-Olof Werme tackade avgående ordföranden Walter Danewid, som inte
kunde närvara, samt avgående ledamöterna Christer Westlund och
Bertil Söderström.

16. Mötets avslutning
Nyvalde ordförande Lars-Olof Werme avslutade mötet.
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