EKERUM GOLFKLUBB

Dag:

Fredag den 14 april 2017

Tid:

Kl. 10 00 – 11:30

Plats: Ekerum Resort
Närvarande: 49 röstberättigade medlemmar enligt förteckning.

§ 1 Öppnande
Ordförande Håkan Petersson hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade vårmötet
öppnat.

§ 2 Fastställande av röstlängd
För mötet har röstberättigade medlemmar fått anteckna sig på närvarolista. Listorna biläggs
protokollet.
Mötet beslutade
att upprättad närvarolista skulle gälla som röstlängd för mötet.

§ 3 Mötets behöriga utlysande
Kallelse och årsmöteshandlingar till vårmötet fanns att tillgå den 15 mars.
Mötet beslutade
att mötet var i behörig ordning utlyst.

§ 4 Fastställande av föredragningslista
Mötet beslutade
att fastställa utskickad föredragningslista.

§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet beslutade
att utse Jan Petersson som ordförande och Rolf Gustafsson som sekreterare för mötet.

§ 6 Val av protokollsjusterare

Mötet beslutade
att utse Margaretha Tolf och Christer Andersson till rösträknare och att jämte mötesordförande
justera protokollet.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse omfattar perioden 2016-01-01 – 2016-12-31.
7a Verksamhetsberättelsen
Håkan Petersson gick tillsammans med styrelseledamöter igenom styrelsens verksamhetsberättelse
för det gångna året och mötet gavs möjlighet att ställa frågor under respektive rubrik.
Håkan Petersson noterade särskilt att särskild överenskommelse för 2017 har träffats med Resorten
i enlighet med nyttjanderättsavtalet. Överenskommelsen innebär bland annat att parterna har en
gemensam driftbudget för golfverksamheten i ramen för Resortens budget och klubbens
ekonomiska hantering begränsas därmed till det egna kapitalet.
7b Resultat- och balansräkning
Jan Petersson redogjorde för styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2017.
Mötet beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen med årsredovisningen till handlingarna samt
att årets förlust förs över i ny räkning.

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret
Revisor Rolf Nilsson sammanfattade revisorernas berättelse enligt bilaga för räkenskapsåret 2016.
Mötet beslutade
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av underskott i enlighet med
balansräkningen.
Mötesordförande ställde frågan om mötet kan fastställa styrelsens förslag till resultat- och
balansräkning och att föra över underskottet i ny räkning.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötesordförande ställde frågan om styrelsen och styrelsens ordförande beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Mötet beslutade

att bevilja styrelsen och styrelsens ordförande ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 11 Information om och fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift samt budget för
innevarande år.
Håkan Petersson och ledamöter i styrelsen informerade om kommande säsongs aktiviteter som finns
i särskild utfärdad handlingsplan för år 2017. Denna finns redovisad på hemsidan.
Styrelsen kommer att ta fasta på de tävlingar som många medlemmar visat intresse för under 2017
bl. a partävlingshelgen i oktober och tävlingen på nyårsafton samt senior-, onsdags- och herrgolfen.
Medlemsavgiften fastställdes till 350 kr.

§ 12 Information från Banägare.
Magnus Lagerlöf , VD Ekerum Resort, och Fredrik Svensson greenkeeper hade en mycket
uppskattad information om kommande utveckling av anläggningen och golfbanorna.

§ 13 Val
12a. Val av föreningens ordförande i styrelsen för en tid av 1 år
Valberedningen föreslog Håkan Petersson.
Mötet beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag.
12b. Val av övriga ledamöter i styrelsen
Valberedningen föreslog omval av Rolf Gustavsson och nyval av Leif Mellqvist för 2 år
Årsmötet beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag.
12c. Val av två suppleanter i styrelsen
Valberedningen föreslog i turordning: omval av Barbro Rehnqvist och nyval av Stefan Marmolin
för en tid av ett arbetsår.
Mötet beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag.
12d. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett arbetsår.
Valberedningen föreslog omval av Rolf Nilsson och Carl Malgerud
Mötet beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag samt
att avstå att utse suppleant.
12e. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett arbetsår
Mötet beslutade enhälligt att välja Jan Petersson, Ivar Lång och Karl-Martin Härström.
Ordföranden tackade avgående valberedningen för förtjänstfullt arbete.

§ 14 Förslag som väckts av medlem
Ingen motion har inkommit.

§ 15 Avtackning
Jan Petersson tackade för sig och överlät klubban till Håkan Petersson som tackade Jan P för ett
mycket väl genomfört årsmöte.
Håkan Petersson avtackades avgående styrelseledamoten Nicklas Anderberg

§ 16 Mötets avslutande
Ordförande Håkan Petersson förklarade årsmötet för avslutat.

Ekerum 2017-04-22

Vid protokollet

Rolf Gustavsson

Justeras

—————————————————
Jan Pettersson

—————————————————

———————————————————

Christer Andersson

Margaretha Tolf

