Protokoll fört vid Björkenäs Golfklubbs årsmöte 2012-02-16
Möteslokal: Församlingshemmet i Löddeköpinge

§ 1 Mötet öppnande
Ordförande Kenneth Widell hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§2

Val av mötesordförande

Till ordförande för mötet valdes Kennet Widell
§3

Val av mötessekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Klas Andersson
§4

Fastställande av röstlängd

Fastställande av röstlängden, som noterades till 37 st, godkändes.
§5
Mötets utlysning
Mötet ansågs vara behörigt utlyst samt i rätt tid. Inbjudan och förslag till dagordning hade dels varit
uppsatt på klubben, dels skickats ut via e-post.
§6

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.
§7

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till rösträknare samt justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet, valdes Anita Jönsson
och Birgitta Andersson
§8
Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes med notering att en underskrift saknades.

§9
Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen fastställdes och godkändes.
§ 10
Revisionsrapport
Revisionsrapporten lästes upp och godkändes.
§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna året
Resultat- och balansräkningen fastställdes och godkändes.
§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser, räkenskapsåret 2011.
§ 13 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Budget för kommande verksamhetsår godkändes
§ 14 Val av ledamöter
a)

Val av ordförande för en tid av 1 år

Kennet Widell

b)

Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år

Kjell-Åke Andersson
Bertil Löfgren

c)

Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år

Klas Andersson
Tommy Lindström

d)

Val av 2 revisorer jämte suppleanter för en
tid av 1 år

Revisorer:

Marianne Jönsson
Birgitta Andersson

Revisorssuppl: Gunnar Andersson
Arne Nilsson
e)

Val av 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

Ingvar Larsson
Berndt Hammarlund

f)
g)

Val av ombud till Skånes GF:s och klubbråds
möten/sammankomster

Kenneth Widell

Val av kommittéansvariga för en tid av ett år
Medlemskommittén:

Eva Hejde
Lena Schertell

Tävlingskommittén:

Klas Andersson

Herrkommittén:

Kjell-Åke Andersson

Damkommittén:

Ann Bardheim

Ungdom/Juniokommittén:

Ulf Bardheim

Bankommittén:

Bo Persson

Handicapkommittén

Bertil Löfgren

§ 15 Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner
Inga förslag fanns och inga motioner hade inkommit.
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Prisutdelning
Kenneth Widell förrättade prisutdelningen för klubbmästarna och för Björkenäs Cupen. Följande
pris delades ut
2011 års mästare
Plaketter
Herr
Dam
Junior

Ulf Dribe
Malin Johansson

Vandringspokal
Björkenäs Cup mästare

Bengt Hejde

Som vanligt uppmärksammade även styrelsen en medlem som gjort en stor insats för klubben under
föregående år. För 2011 utsågs Ulf Bardheim som förärades en bukett blommor.

§ 18 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

_____________________
Vid protokollet
Klas Andersson

_____________________
Anita Jönsson
Justeringsman

Bilagor:

______________________
Birgitta Andersson
Justeringsman

Verksamhetsberättelse 2011
Resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse
Budget för 2012

_______________________
Kenneth Widell
Ordf

