Björkenäs Golfklubb

Protokoll fört vid Björkenäs Golfklubbs årsmöte 2018-02-06
Möteslokal: Församlingshemmet i Löddeköpinge
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Kjell Garmer
§ 2 Fastställande av röstlängd
Räkning av röstberättigade fastställdes till 54 stycken.
§ 3 Mötets utlysning
Mötets utlysande och förslag till föredragningslista har skickats ut med
e-post till de som anmält e-postadress i GIT och i brev till de som saknar epost (ett brev per hushåll). Handlingarna har också varit uppsatta på
klubbens anslagstavla. Handlingarna har varit tillgängliga sedan den 16
januari. Mötet ansågs vara korrekt utlyst.
§ 4 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Kjell Garmer och till sekreterare valdes Göran Bladh.
§ 6 Val av justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande att
justera dagens mötesprotokoll
Till justeringsmän utsågs Sven Lindgren och Leif Nilsson.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Kjell Garmer föredrog verksamhetsberättelse för år 2017.
§ 8 Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning)
Kjell Garmer föredrog resultat- och balansräkning för år 2017.
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§ 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret
Revisorernas revisionsberättelse lästes upp av Kjell Germer samtidigt som
den visades på bildskärm. Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av
överskott i enlighet med balansräkningen
Resultat- och balansräkning fastställdes. Årets resultat 2017 är 9.205 kronor
och förs i balansräkningen mot eget kapital.
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§ 12 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
verksamhetsåret
Kjell Garmer föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
för verksamhetsåret 2018. Årsmötet fastställde verksamhetsplan och
budget.
§ 13 Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
• Motion gällande resultatberäkning vid spel över 12 hål.
Golfens IT-system, GIT, kan hantera ronder över 9 och 18 hål. Vid spel
över 12 hål kan avrundningsfel uppstå med sådana konsekvenser som
framställs i motionen. Tillsammans med andra klubbar verkar Björkenäs
GK för att GIT skall anpassas även för ronder över 12 hål.
• Stadgeändring i §15 – gällande utskick av kallelse
Ny lydelse: ………styrelsen bestämmer. Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna via e-post, om sådan är anmäld, meddelas på klubbens hemsida
samt anslås på anslagstavla i klubbhuset. Kallelsen skall …….
Motionen bifölls av årsmötet.
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§ 14 Val av ledamöter
a. Val av ordförande för en tid av ett år

Kjell Garmer (omval)

b. Val av två styrelseledamöter för en
tid av två år

Birgitta Andersson (nyval)
Jan Buhre (nyval)

c. Val av en styrelseledamot för en
tid av ett år

Lars G Nilsson (nyval)

d. Val av två styrelsesuppleanter
för en tid av ett år

Ingvar Dahl (omval)
Lars Lindgren (omval)

e. Val av två revisorer för en tid av
ett år

Arne Nilsson (omval), sam.kal.
Gunnar Andersson (nyval)

f. Val av två revisorssuppleanter
för en tid av ett år

Leif Ehrstrand (omval)
Roland Fransson (nyval)

g. Val av två ledamöter i valberedningen Ingvar Larsson (omval), sam.kal.
för en tid av ett år
Bertil Christensson (omval)
h. Val av ombud till Skånes Golfförbund Kjell Garmer (omval, ett år)
och klubbrådsmöte/sammankomster
i. Val av kommittéansvariga för en tid av ett år:
Medlems- och trivselkommitté
Carl-Uno Frisk (omval)
Tävlingskommitté
Kjell-Åke Andersson (omval)
Herrkommitté
Ulf Bardheim (omval)
Damkommitté
Gudrun Areskoug (omval)
Ungdoms-/juniorkommitté
Lars Lindgren (nyval)
Bankommitté
Lars Lindgren (omval)
Handicapkommitté
Kjell-Åke Andersson (omval)
§ 15 Närvarande avgående ledamöter
Avtackades med en vacker blomsterbukett.
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§ 16 Prisutdelning
Priser delas ut till:
Klubbmästare 2017, dam
-”, herr
Björkenäscupen 2017, 1:a pris
-”, 2:a pris

Birgitta Andersson
Christian Gullvi
Kenneth Edström
Stig Karlsson

§ 17 Mötets avslutning
Kjell Garmer förklarar mötet avslutat.
Efter mötet berättade och visade Lars Lindgren och Ingvar Larsson bilder om
klubbens bildande 2003 och fram till idag.
Den nya styrelsen konstituerade sig.

…………………………….
Göran Bladh
Sekreterare
Justeras :
……………………………
Kjell Garmer

…………………………
Sven Lindgren

ordförande

……………………………
Leif Nilsson
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