Protokoll fört vid Höganäs Golfklubbs årsmöte 2018-04-25
Ola Sandberg öppnade mötet, som hölls i Höganäs Bollklubbs lokal, Friluftsvägen 7 i Lerberget och
hälsade 22 medlemmar välkomna.
1) Fastställande av röstlängd för mötet.
Alla närvarande var medlemmar i klubben och ingen hade någon fullmakt att redovisa.
Närvarolista upprättades.
2) Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Frågan besvarades med ja av deltagarna.
3) Fastställande av dagordning och föredragningslista.
Föreslagen dagordning godkändes och inga ytterligare frågor anmäldes.
4) Val av ordförande till mötet.
Sittande ordförande Ola Sandberg valdes att leda mötet.
5) Val av sekreterare.
Sittande sekreterare Kenneth Carlsson valdes som sekreterare.
6) Val av justerare och tillika rösträknare.
Kent Karlsson och Anette Nilsson valdes.
7) Verksamhetsberättelsen för 2017.
Verksamhetsberättelsen presenterades och godkändes. Följande noteringar gjordes.
a) Damkommittén:
Damerna planerar för att spela matchspel som komplement till onsdagsgolfen. Glädjande är
också att kommittén har utökats. Det är Eva Ekholm och Birgitta Andersson som går in som
medlemmar i kommittén.
b) Juniorkommittén:
Lars Niwong informerade om satsningen på att bjuda in skolungdomar att prova på golf
under våren. 21 ungdomar har anmält sig och de får nu testa golf genom en träning per
vecka i sex veckor.
Vi behöver få in fler juniorer och det vore bra om de seniorer som har möjlighet kan
introducera barn och barnbarn i golfen. En tydlig plan finns framtagen för verksamheten
2018.
c) Marknadskommittén:
Viktigt att vi får fler samarbetspartners och sponsorer. All hjälp från medlemmar är tacksamt.
Klubben har tagit fram nya broschyrer med anledning av vårt nya klubbmärke.

8) Årsredovisning.
Resultat- och balansräkning för 2017 presenterades. Resultatet för 2017 slutade med ett mindre
underskott på 8243 kr.
Vi har under ett par år haft problem med registrering av anläggningstillgångar bl.a. beroende på

migrering till ett nytt redovisningssystem. Dessa problem är idag uträtade och alla
anläggningstillgångar är inlagda i ett separat system som sköts av en redovisningskonsult.
Nedan redovisas våra anläggningstillgångar per 2017-12-31.
Tillgång
Ansk.värde Avskrivet per
Redov.värde
2017-12-31
Byggnader
250 000
93 144
156 856
Bevattningsanl.
91 585
40 755
50 830
Övr. ej avskr. invent.
366 178
238 352
127 826
Summa
707 763
372 251
335 512
Vi kommer under 2018 inte att någon utpekad kassör. Vår kanslist Vivian sköter den löpande
bokföringen och vi anlitar en redovisningskonsult för bokslut.
9) Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive

underskott i enlighet med balansräkningen.
Mötet godkände årsredovisningen och styrelsens förslag att årets förlust disponeras så att ny
räkning överförs 206 449 kr.
Balanserade vinstmedel:
Årets resultat:
Summa

214 692 kr
-8 243 kr
206 449 kr

10) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning avseende 2017 lästes upp av revisor Christer
Westlund. Revisorerna tillstyrkte att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
11) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
12) Val.
Valberedningens ordförande Katarina Ljungkvist redogjord för förslag till ny styrelse. Mötet
godkände förslaget enligt följande:
Ordförande:

Ola Sandberg

Väljs på 1 år

Styrelseledamöter:
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Kenneth Gustafsson
Johan Wittström
Monica Karlsson
Kenneth Carlsson
Agneta Molin
Lars Niwong
Barbro Bäckman
Lennart Tegenfeldt

Väljs på 2 år
Väljs på 2 år
1 år fyllnadsval
Valdes på 2 år 2017
Valdes på 2 år 2017
Valdes på 2 år 2017
Väljs på 1 år
Väljs på 1 år

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Hans Andersson
Christer Westlund
Margareta Nidesjö

Väljs på 1 år
Väljs på 1 år
Väljs på 1 år

Valberedning valdes enligt följande:
Katarina Ljungkvist
sammankallande
Åke Ceberg
Eva Ekholm
Jan Andersson
Till ombud till Skånes Golfförbund valdes Kenneth Carlsson.
13) Behandling av styrelsens förslag och i tid inkomna motioner.
Inga motioner och inga förslag från styrelsen har lämnats.

14) Information.
a) Banan:
Vår banchef Karl-Gustav Holmgren informerade om vad som är på gång.
Arbetet med bunkern på hål 8 pågår. Kanterna skall förses med gräs inom kort och bunkern
bör vara klar i mitten av maj.
Vår nya vagnhall börjar bli klar. Golvet skall asfalteras nästa vecka och resultatet ser mycket
bra ut.
Placeringen av den lilla vagnboden har ändrats något. Den kommer att placeras utmed
gaveln på vagnhallen. Boden får nytt golv och inreds med gallerskåp i vilka medlemmar kan
förvara sin utrustning. I en första fas har vi beställt 24 skåp. En ny dörr sätts in och förses
med elektroniskt kodlås. De medlemmar som tilldelas skåp kommer att få en kod. Till gäster
som hyr scooter kommer vi att låna ut en tagg. Arbetet beräknas vara klart under maj.
Synpunkt kom upp angående vattenhindret på hål 8. Vattenhindret bör inte omfattas av
MUA. Önskemål var att gränsen för MUA flyttas till andra sidan vattenhindret.
b) Venläger:
Klubbens Pro Peter Ohlsson har tillsammans med ytterligare en ledare varit på det
traditionella Ven-lägret med ett gäng juniorer i åldern 11-19 år. Det är 15:e året juniorerna
åker på lägret. Vädergudarna var på gott humör och lägret blev mycket lyckat.
c) Medlemsenkät:
Klubben kommer under maj att skicka ut en enkät till medlemmarna likt den vi skickade i fjol.
Alla medlemmar uppmanas att fylla i och skicka in enkäten. Den är till stor hjälp för styrelse
och kommittéer i klubbens utvecklingsarbete. Tanken är att en handlingsplan skall kunna
presenteras under året.
15) Utmärkelser/prisutdelning.
a) Höganäs Golfklubbs Hedersgåva.
Höganäs Golfklubbs Hedersgåva 2018 tilldelas Anders Ardemalm.
Anders får hedersgåvan för det arbete han lägger ner och har lagt ner under många år för
klubben. Detta arbete är och har varit mycket värdefullt för klubben och med gåvan vill vi

visa vår stora uppskattning för detta.
b) Prisutdelning.
Priser för söndags vintergolfen 2017-2018 delades ut.
1:a Bengt Rosenborg
2:a John Poulsen
3:a Lars-Olof Werme

16) Övriga frågor.
a) Ny logga och nya klubbtröjor.
Tyvärr var det många som köpte fjolårets klubbtröja som då har klubbens gamla klubbmärke.
Det är såklart olyckligt, men styrelsen presenterade förslaget på nytt klubbmärke på årsmöte
2017 och fick då i uppdrag att gå vidare med att införa ett nytt märke.
Det finns nu möjlighet att beställa pikétröjor med det nya klubbmärket. Prover finns på
kansliet. Sista dag för beställning i denna etapp är fredagen den 4 maj. Det kommer även att
tas fram lösa märken som kan strykas på kläder. De kan användas till valfria kläder t.ex. Tshirt eller väst.

b) Juniortävling den 15 juli.
Klubben har blivit utvald av Skånes Golfförbund att anordna en juniortävling den 15 juli.
Fjorton 7-mannalag kommer att delta i tävlingen vilket innebär att vi kommer att behöva en
hel del funktionärer. Mer information kommer.
17) Mötets avslutning.
Ordförande tackade alla som deltagit och avslutade mötet.
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Kenneth Carlsson
Sekreterare
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Ordförande

Kent Karlsson
Vald justerare

Annette Nilsson
Vald justerare

