Björkenäs Golfklubb
Protokoll fört vid Björkenäs Golfklubbs årsmöte 2015 02 10
Möteslokal: Församlingshemmet i Löddeköpinge

§ 1 Mötets öppnande
Bertil Löfgren hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.
§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Bertil Löfgren.
§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Marianne Jönsson.
§ 4 Fastställande av röstlängd
Röstlängd innehållande 44 röstberättigade fastställdes.
§ 5 Mötets utlysnings korrekthet
Mötet ansågs vara korrekt utlyst och utlyst i rätt tid. Inbjudan har funnits på
hemsidan. Inbjudan och förslag till föredragningslista har skickats ut med e-post
och har varit uppsatta på anslagstavlan i klubbhuset. Handlingar har funnits
tillgängliga i klubbhuset från 3 februari.
§ 6 Fastställande av föredragningslista
Förslag till föredragningslista godkändes.
§ 7 Val av justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall
justera protokollet.
Till justeringsmän utsågs Hans-Åke Olsson och Ulf Bardheim.
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
§ 9 Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning)
Årsredovisningen/årsbokslutet godkändes.
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§ 10 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senast
verksamhets- och räkenskapsåret
Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna tillstyrker att resultat- och
balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av
överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
Resultat- och balansräkning fastställdes. Årets resultat 2014 är +369:30 och
detta läggs till eget kapital.
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
§ 13 Val av ledamöter
a) Val av ordförande för en tid av ett år
b) Val av två styrelseledamöter för en
tid av två år
c) Val av två styrelsesuppleanter för
en tid av ett år
d) Val av två revisorer jämte suppleanter
för en tid av ett år

Bertil Löfgren
Ulf Bardheim (nyval)
Marianne Jönsson (nyval)
Lars Lindgren (omval)
Carl-Uno Frisk (nyval)
Birgitta Andersson (omval)
Kjell Garmer (nyval)
suppleanter:
Gunnar Andersson (omval)
Arne Nilsson (omval)
e) Val av två ledamöter i valberedningen Ingvar Larsson (omval)
för en tid av ett år
Berndth Hammarlund (omval)
f) Val av ombud till Skånes Golfförbund Bertil Löfgren (nyval)
och klubbråds möte/sammankomster
g) Val av kommittéansvariga för en tid av ett år:
Medlems- och trivselkommitté
Berndth Hammarlund (nyval)
Tävlingskommitté
Kjell-Åke Andersson (omval)
Herrkommitté
Ulf Bardheim (nyval)
Damkommitté
Laila Johansson (nyval)
Ungdoms-/Juniorkommitté
Lars Lindgren (omval)
Bankommitté
Lars Lindgren (omval)
Handicapkommitté
Kjell-Åke Andersson (omval)
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§ 14 Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner
Inga förslag eller motioner har kommit in.
§ 15 Övriga frågor
Klubbens tränare Bo Fredriksson berättar om sin verksamhet.
Sven Pennsäter berättar att klubben detta år deltar i Skånes Golfförbunds
seriespel H 75 (herrar som är 75 år eller fyller detta under året och som har
under 30 i handikapp). Intresserade deltagare samlas efter årsmötet.
§ 16 Prisutdelning Klubbmästare 2014, Årets ledare 2014 mm
Priser delas ut till
Klubbmästare 2014, dam
Mercedes Vidal Lobato
Klubbmästare 2014, herr
Sven Pennsäter
Björkenäscupen 2014
Sven Pennsäter, 1:a pris
Robert Ölvebo, 2:a pris
Årets ledare 2014
Bo Fredriksson
Till Kenneth Widell, ej närvarande, som varit ordförande de senaste nio åren
översänds blommor med stort tack för hans insatser i klubben.
§ 17 Mötets avslutning
Bertil Löfgren tackar för förtroendet att vara klubbens ordförande det
kommande året samt för visat intresse vid dagens årsmöte och förklarar detta
avslutat.
…………………………………
Marianne Jönsson, sekreterare
…………………………............
Bertil Löfgren, mötesordförande
Justeras :
……………………………
Hans-Åke Olsson

…………………………
Ulf Bardheim
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