
Protokoll fiirt vid Arsmiite med Hussborg Golfklubb

Tid:

Plats:

Ndrvarande:

Torsdagen 2015-02-26,k\ I8.30 20.00.

Konferenssalen, Hussborg Hengird.

16 medlemmar.

Mtitets iippnande och faststillande av riistlingd
Ordftirande Gunnar Dahl hiilsar viilkommen och ftirklarar irsmdtet dppnat. Niirvarande
medlemmar setter kryss pA lista med alla medlernmar, vilket fungerar som r6stliingd.
Klubben bjuder pi fika.

Parentation i form av en tyst minut.
Tyst minut hills ftir avlida medlemmar under 2014.

Friga om miitet har utlysts pi riitt siitt
Kallelse har skett genom annonsering i Ljunganbladet och pi klubbens hemsida och skickats
ut pA mail till medlemmar som klubben har mailadresser till. Handlingar har funnits pi
hernsidan sedan 3 veckor.

Arsmdtet godkiinner utlysningen.

Faststiillande av ftiredragningslista
F6redragni ngsl istan godkiinns.

Val av ordftirande och sekreterare ftir miitet.
Till m6tesfunktiontirer v?iljs Gunnar Dahl som ordfiirande och Ulf Stecksen som sekreterare.

Val av tvi protokolljusterare, tillika riistriiknare
Till justerare/r6str?iknare viiljs Ake Holmstrand och Pia Meyer.

Verksamhetsberiittelse for 201 4
Styrelsens och kommitt6ers verksamhetsberiittelser fiir det senaste iret godkiinns och liiggs till
handlingama. Av beriittelsen pi hela 8 sidor noteras att antalet medlemmar 6kade fiin 582 vid
6rets b6rjan till 586 vid irets slut.

Verksamhetsberdttelsen godkiinns och liiggs till handlingarna.

Arsredovisning fiir 2014
Styrelsens irsredovisning med resultat- och balansriikning fiir det senaste verksamhetsiret gis
igenom. Arets resultat i resultatr?ikningen fiir 2014 blev ett dverskott med 33 044 kr att
jdmliira med 58 910 kr 6ret innan. Tillgingarna i form av kassa och bank var vid irets slut
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376 585 att jiimfora med 328 776kr 6ret innan.

Styrelsens irsredovisning med resultat- och balansriikning fiir det senaste verksamhetsiret
ldggs med godkiinnande till handlingarna.

9 Revisorernas beriittelse iiver styrelsens fiirvaltning under det senaste
verksamhetsiret
Revisorernas beriittelse civer styrelsens lorvaltning under 2014 tillstyrker ansvarsfrihet och
liiggs till handlingarna

10 Faststiillande av resultat- och balansriikning samt disposition av iiverskott
Arsmotet beslutar godkdnna disposition av civerskottet, vilket overfiirs i ny riikning och

diirm ed faststiill a resultat- och b alansriikningen.

11 Frflga om ansvarsfrihet fiir styrelsen fiir den tid revisionen avser
Arsmotet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet for det gingna verksamhetsiret 2014.

12. Ett ombud att representera Hussborgs Golfklubb vid MGDF:s irsmiite
Gunnar Dahl utses till ombud vid irsmiite i Medelpads Gotfdistriktsfiirbund. Arsmotet

ska hillas tisdag den 14 april 2015.

13 Motioner, fiirslag och information frfln styrelsen
Det har inkommit ett mail frin en medlem med frigestiillningar giillande klubbens lin till
bandgaren ftir inkdp av en golfterminal. Frigestdllaren <inskar att frigan tas upp pi irsmotet
och att frigan besvaras och tas till protokollet.

Pi Gunnar Dahls ftirslag beslutar irsmritet att man hanterar frigan som en motion, fast den

egentligen iir for sent inkommen som sidan.

Frigestiillningen:
Styrelseprotokoll 18 aug. att styrelsen enh?illigt beslutar att "investera" i utrustning ftir c:a 100

tkr. I protokoll den 12 nov. beslutar styrelsen enhiilligt l6na ut c:a 100 tkr till bandgaren fiir
inkop av utrustning. Da det enligt frigestiillarens uppfattning iir en stor sak fiir klubben,

oavsett vilket alternativ det blir si blir frigan, Varfor finns denna information inte - sivitt kan

ses - med i det material som skickas ut inftir irsmcitet? Om klubben ska lina ut c:a

30 oh av kapitalet, si dr frigan - vilken siikerhet har klubben kriivt och iir styrelsen enig om att

sdkerheten iir ok? Dl beslut om lin togs 12 november, si iir min fr6ga - har revisorerna haft

nigon synpunkt pi uppliigget och siikerheten?

12 november 2014 beslutades enligt foljande:

Styrelsen beslutar om ett florskott pi spelriittsavgifter med 100 000 kr lor finansiering av

golfterminal, som beslutades om ink<ip forra m<itet. Kostar 122 tkr * moms. Detta innebiir att

Hussborg Herrgird iiger den och fiirskottet iir ett lin frin klubben.

Gunnar Dahl fiirklarar fiir miitet varfiir kiipet giirs i Hussborg Herrgird och inte i
Golfklubben och diirmed bakgrunden till beslutet, vilket godkiinns av flrsmiitet.

Gunnar Dahl informerar fiiljande:
- Juniorkommitt6n har gjort en handlingsplan mot mobbing som har liimnats in till

kommun, vilket iir ett krav fiir att fi bidrag. Arsmotet godkiinner handlingsplanen.
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- Eva Kallberg har skickat meddelande om att uppmana medlernmarna med spelkorl p5

Svenska Spel att registrera sig fiir Griisroten och diirmed {E iterbiiringen till klubben.

- Atgiirder planeras pi banan i vattenhindret pi hil 2 och h6gra bunkem pi hil 4 . Bidrag
s6kt med 275 tkr hos Nok&s Stiftelsen ftr itgiirder pi h6l 2.

- Anslutning till kommunalt avlopp planeras Iiir Herrgirden.
- Bollmaskinen har ocks6 {iirsetts med tviittning av bollama.
- Hilens handikappindex har reviderats. l2 hil f6r nya index, vilket leder till att det blir nya

teeskyltar.
- Senior kommitt6ns tiivlingsprogram 2015 ligger pi hemsidan.
- dvningshilet Atgerdas. Bl.a. gingviig bredvid viigen.
- Nya scorekortet blir on tag i den golfterminal, som ska inskaffas enligt $ 13 ovan.

- Det ser lovande ut med banan si gott man kan beddma i detta lage.

- Nya medlemmaro bl.a. fian Storsjdbygden och Matfors.

Ulf Stecksen rapporterar att 3 regelkve[ar planers i april-maj.

?^'
I Pia Meyer

14 Ovriga frigor
Inga dvriga frigor. Se $ 13.

l5 Miitets avslutning.
Mdtesordftiranden Gunnar Dahl avslutar 6rsm6tet.

Mcitessekreterare:

Justeras:


