Protokoll fört vid årsmöte med Höganäs Golfklubb 2017-04-24
Ola Sandberg öppnade mötet, som hölls i Höganäs Bollklubbs lokal, Friluftsvägen 7 i
Lerberget och hälsade 36 medlemmar välkomna.
1. Fastställande av röstlängd
Alla närvarande var medlemmar i klubben och 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 föredragningslista.
Dagordningen godkändes och Tom Barckman anmälde att han ville ta upp en
sak under övrigt.
4. Val av ordförande för mötet.
Sittande ordförande Ola Sandberg valdes att leda mötet.
5. Val av sekreterare.
Sittande sekreterare Kenneth Carlsson valdes som sekreterare.
6. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare.
Hans Andersson och Annette Becker valdes.
7. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen presenterades av ordföranden och godkändes.
8. Årsredovisning
Resultat och balansräkning för 2016 presenterades. Resultatet för året blev en
vinst på 67 892 kr.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av
överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
Mötet godkände årsredovisningen och styrelsens förslag att vinstmedlen
disponeras så att ny räkning överförs 214 692 kr
Balanserade vinstmedel:
Årets resultat:
Summa

146 798 kr
67 892 kr
214 692 kr

10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning avseende 2016 lästes upp.
Revisorerna tillstyrkte att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

12. Val
Valberedningens ordförande Stina Blad har via mail lämnat förslag till ny
styrelse enligt följande.
Ordförande på 1 år:

Ola Sandberg

Väljs på 1 år

Styrelseledamöter:
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Agneta Molin
Lars Niwong
Johan Wittström
Kenneth Carlsson
Barbro Bäckman
Tom Barckman
Monica Carlsson
Pia Einarsdotter

Väljs på 2 år
Väljs på 2 år
Valdes på 2 år 2016
Väljs på 2 år
Fyllnadsval 1 år
Väljs på 2 år
Väljs på 1 år
Väljs på 1 år

Revisorer
Revisor 1 år
Revisor 1 år
Revisor suppleant 1 år

Hans Andersson
Christer Westlund
Jerry Håkansson

Valberedning 1 år
Katarina Ljungkvist
Åke Ceberg
Lars Kihlman
Lars Ahlberg

sammankallande

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
En motion har lämnat i rätt tid. Motionen avser ändring av 15§ i klubbens
stadgar.
Nuvarande lydelse:
”Vårmöte hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Höstmöte skall hållas på tid och plats som styrelsen bestämmer”.
Motionen anger följande förslag till ändring:
”15§ TIDPUNKT, KALLELSE
Höstmöte skall hållas vid tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast
6 månader efter vårmötet”.
Huvudmotivet för ändringen är enligt muntliga kommentarer från förslagsställaren att vårt årsmöte skall behandla inkomna motioner från egen
klubb/klubbmedlem via Skånes Golfförbund till Svenska Golfförbundet.
Styrelsen behandlade motionen vid styrelsemötet den 20 april 2017.
Styrelsen avslår motionen med motiveringen:
I Höganäs GK:s stadgar anges att Vår-årsmötet skall hållas före utgången av

april. Ett höst-årsmöte 6 månader efter Vår-årsmötet skulle då hamna i
oktober. Detta skulle innebära större osäkerhet både avseende årets
ekonomiska utfall och budget för kommande år än om Höst-årsmötet är i
mitten av november.
Dessutom kan Höganäs GK på förslag från enskild medlem alltid och när som
helst på året, dock senast den 31 oktober genom Skånes Golfförbund
motionera till nästkommande förbundsmöte.
Årsmötet beslutade att följa styrelsens rekommendation att avslå motionen
För att ge medlemmarna möjlighet att lämna kommentarer till motioner
inkomna till klubben från Skånes Golfförbund beslutade årsmötet att dessa
skall skickas ut till medlemmarna via epost.
Inkomna motioner behandlas enligt följande inom Skånes Golfförbund.
Januari

Sk. GF sänder inkomna motioner till klubbarna

Jan. – Febr.

Klubbarna behandlar motionerna i resp. styrelse

Febr. – Mars

Klubbråden behandlar motionerna relaterat till resp. klubbs
ställningstagande

Mars

Vid Sk.GF:s årsmöte redovisar Klubbråden sina
ställningstagande/synpunkter på motionerna.
Beslut tas. Vid eventuell reservation noteras detta

April

Vid Förbundsmötet redovisar Sk.GF:s representanter de
ställningstagande/synpunkter distriktet har på motionerna

14. Information
Kenneth Gustavsson informerade om Idrottsrabatten och uppmanade alla att
försöka hjälpa till med försäljningen av dessa. De ger klubben ett välbehövligt
tillskott i kassan. Häftet ger bra rabatter och kan betala sig på ett köp.
Ola Sandberg informerade om att vi fått ett bidrag på 25 000kr från kommunen
för att kunna köpa in två eller tre golf-mopeder. Dessa skall kunna hyras/lånas
av de som har svårt att gå en hel runda. Spelare som kan uppvisa läkarintyg
får låna en gratis, övriga får betala en avgift som styrelsen kommer att
fastställa.
Vår greenkeeper Karl-Gustav Holmgren informerade om banan.
Vi har haft en mild vinter utan snö och is i någon större omfattning vilket
innebär att banan har fått en bra start på året.
Genom att vi nu har tillgång till en luftare kan vi succesivt lufta hela banan på
ett bra sätt och därigenom förbättra kvalitén.

Vattenhindret vid dogleg på hål 8 har gjorts om till en gräsbunker.
Markarbetena och dränering är klara. Nu väntar vi bara på att gräset skall
växa.
Planen är att vi skall utöka antalet sandbunkrar. Vi har idag bara en bunker på
de sista fyra hålen och det är för lite. Önskemålen är att få en bunker på hål 8
och en på hål 9. Vi får se när ekonomi och tid tillåter att vi förverkligar planen.
På hål 5 skulle vi behöva bygga en ny tee som är lite uppbyggd för att ge en
bättre vy över banan.
Arbetet med att bygga vallarna mellan hål 5 och 8 har påbörjas. 20 000
kubikmeter massor skall läggas upp på banan under tre år. I samband med
detta arbete har vi även reserverat plats för en ny green på hål 5. Nuvarande
green ligger väldigt lågt och är ofta vattensjuk. Om vi flyttar greenen på 5:an
får vi även möjlighet att förlänga hål 6.
Arbetet med att köra ut massor och forma kullarna kommer att innebära viss
störning det närmsta året. Det är viktigt att vi tänker på säkerheten när
personal och fordon befinner sig på banan.
Kalle presenterade även lite förändringar runt klubbhuset. Som ersättning för
att NCC får tippa massor på vårt område kommer vi att få en ny maskinhall
byggd. Vi kommer då även att flytta en befintlig bod och i denna erbjuda
medlemmar möjlighet att förvara sin golfutrustning. Disponeringen av
byggnaderna framgår av bilden i bilaga 1.
Efter sin presentation fick Kalle och banpersonalen beröm för skötseln av
bana. Vi har tack vare deras arbete en mycket fin bana som vi kan vara stolta
över.
Ordföranden informerade om att klubben i år fyller 20 år. Vi planerar att i
samband med detta gå ut med olika erbjudanden under perioden maj till
augusti.
ICA kommer att sponsra en tävling där de kommer att servera diverse
förplägnad på banan under tävlingen, samt skänka en del priser ur butikssortimentet. Klubben kommer även att få ha en annons i ICA:s blad som går ut
till hushållen.
Tre styrelsemedlemmar lämnar styrelsen i samband med årsmötet. Det är Ulf
Johnsson och Hans Nielsen som avtackades med blommor av ordföranden,
samt att Camilla Johnsson som tilldelades klubbens Hedersgåva för sina
insatser med att bl.a. ha utvecklat damgolfen, dragit igång huskommittén och
startat kioskverksamheten.
Vår kanslist Vivian uppmärksammades med en ros för sin fina serviceanda.
Såväl medlemmar som gäster berömmer henne för det positiva mottagandet
och fina service man får när man gästar klubben. Tyvärr var inte Vivian på
plats med rosen väntar på henne i klubbhuset.

15. Övriga frågor.
Tom Barckman som valdes in i styrelsen presenterade sig för mötesdeltagarna och passade på att skänka en golfklubba från 1800-talet som en
gåva till klubben. Vi får fundera på hur den kan pryda klubbhuset. Stort tack
Tom!
Priser delades ut till årets vintergolfare.
Vinterserien 60+
1:a Christer Andersson

Vandringspris

Söndagsvintergolfen 2016-2017
1:a Lars Ahlberg
Vandringspris + 1 dussin bollar
2:a John Poulsen
3x3 bollar
3:a Hans Andersson
2x3 bollar
Peter Ohlsson informerade om att kortläsaren till bollautomaten är utbytt och i
samband med detta gäller inte längre de gamla korten. Eventuellt återstående
markeringar på gamla kort kan föras över till nya typen av kort men tiden för
detta går ut 30 juni.

16. Mötets avslutning
Ordförande tackade alla som deltagit och avslutade mötet.

Höganäs 2017-04-24

Kenneth Carlsson
Sekreterare

Ola Sandberg
Ordförande

Hans Andersson
Vald justerare

Annett Becker
Vald justerare

Bilaga 1 Ny maskinhall samt flytt av befintlig bod.

Förslag till disponering av byggnader runt klubbhuset.

