
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid höstårsmötet med Höganäs GK 2012-11-19 

1. Fastställande av röstlängd. 

Alla närvarande var medlemmar i klubben 

 

2. Frågan om mötet utlyst på rätt sätt. 

 Godkändes. 

 

3. Fastställande av dagordning. 

 Dagordningen godkändes. 

 

4. Val av ordförande. 

 Ola Sandberg valdes till ordförande. 

 

5. Val av sekreterare. 

 Agne Lindén valdes till sekreterare. 

 

6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

 Stina Blad samt Per-Åke Andersson valdes. 

 

7. Ekonomisk redovisning. 

 Ordf. Ola Sandberg redogjorde den ekonomiska ställningen för perioden i form av  

 Kassaredovisning. Vid årsskiftet kommer det att finnas 125 000:- i kassan. 

 Överskottet beror till stor del på grund av branden. 

Tommy Frank föreslog att vi skall skicka den ekonomiska redovisningen tillsammans med 

protokollet med e-post till samtliga medlemmar, vilket godkändes. 

Ordförande Ola Sandberg framlade förslag till budget för 2014, vilken godkändes av 

mötesdeltagarna. Bifogas till protokollet och skickas med e-post till samtliga medlemmar. 

 

7.  Förslag om medlemsavgift. 

 Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften med 175:- för seniorer, ny avgift blir  

 2.950:-.  Oförändrat för juniorer och passiva medlemmar. 

 Förslaget godkändes. 

 Frågan om familjemedlemskap diskuterades. Bordlades för vidare behandling i styrelsen. 

 

8. Information om banan. 

 Banchef Kalle Holmgren redogjorde om förändringar på banan. Alla närvarande var mycket  

  nöjda med presentationen.  

 Anders Ardemalm redovisade att ny banvärderingen genomförts avs. nya banan. 

 



 

 

 

 

 

9. Förslag till stadgeändring. 

 Enligt våra stadgar skall motioner vara inlämnade fyra veckor före årsmötet. 

 Beslutades att ändringen i våra stadgar till: ” Motion (förslag) från medlem skall vara  

 styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge  

 skriftligt yttrande över motionen”. 

 

10. Information om skolverksamheten. 

 Ordf. Ola Sandberg redogjorde för skolverksamhet, vilken har utfallit till stor belåtenhet.  

 16 ungdomar har deltagit under ledning av Peter Ohlsson. Verksamheten kommer att fortsätta,  

 även under 2013. 

 

11.  Övriga frågor. 

 Inga övriga frågor fanns att diskutera. 

 

12. Prisutdelning. 

Lars-Olof Werme förrättade prisutdelningen. 

Lista om alla pristagare bifogas protokollet och e-postas till alla medlemmar. 

 

13 Mötet avslutas. 

Ordförande Ola Sandberg avslutade mötet och tackade alla, som varit närvarande. 

 

 

Sekreterare  Agne Lindén                                                 Ordförande Ola Sandberg 

 

 

 

 

Protokolljusterare      Stina Blad                        Protokolljusterare Per-Åke Andersson. 

 

 


