
Protokoll ftirt vid irsmiite med Hussborg Golfklubb

Tid: Torsdagen 2014-02-27. kl 18.30 - 19.35.

Plats:

Niirvarande:

Konferenssalen, Hussborg Herrgard.

22 medlemmar.

Miitets iippnande och faststiillande av riistliingd
Ordftirande Gunnar Dahl hiilsar vdlkommen och ftirklarar irsmiitet iippnat. Rcistliingd skrivs
p& vid entr6n till konferensrummet. Klubben bjuder pi fika.

Friga om miitet har utlysts pi riitt siitt
Kallelse har skett genom annonsering i Ljunganbladet, pi klubbens hemsida och skickats ut
pi mail till medlemmar som klubben har mailadresser till. Arsmriteshandlingar har ocksi
funnits att hiimta vid Ange kommuns reception, Samservice i Friinsta och J?imtkrogen i
Briicke.

Arsm<itet godk?inner utlysningen.

Faststiillande av ftired ragningslista
Foredragningslistan godkiinns.

Val av ordftirande och sekreterare fiir miitet.
Till mdtesfunktioniirer viiljs Gunnar Dahl som ordftirande och Ulf Stecksen som sekreterare.

Val av tvi protokolljusterare, tillika riistrilknare
Till justerare/r<istriiknare viiljs Eva Stecksen och Lars Lindgren.

Stadgeiindring
Arsm<itet beslutar om ftiljande stadgeiindringar:
A. Val av styrelsens ledam<iter och andra funktioner samt beslut om verksamhetsplaner och
budget flyttas till h<istm<itet, som beniimns hcistirsmrite.
B. Antalet personer i valberedningen iindras fran 3 till 2.
C. Antalet revisorer ska fortsatt vara2. men antalet ersiittare iindras till 1.

Verksamhetsberiittelse fiir 20 1 3
Styrelsens och kommitt6ers verksamhetsberiittelser for det senaste &ret godklinns och liiggs till
handlingarna. Av beriittelsen pi hela 8 sidor noteras att antalet medlemmar 6kade fran 560 vid
irets bcirjan till 582 vid 6rets slut. Fraga stiills och besvaras om Nabo-Pokalens startavgift.

Arsredovisning fiir 2013
Styrelsens irsredovisning med resultat- och balansriikning ftir det senaste verksamhetsaret gis
igenom. Arets resultat i resultatriikningen frr 2013 blev ett dverskott med 58 910 kr att
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jiimftira med ett underskott med 59 720l<r 6ret innan. Tillgingarna i form av kassa och bank
var vid 6rets slut 328 776 kr att jiimftira med 256 123 kr 6ret innan.

Styrelsens Arsredovisning med resultat- och balansriikning ftir det senaste verksamhetsiret
liiggs med godkiinnande till handlingama.

9 Revisorernas beriittelse iiver styrelsens fiirvaltning under det senaste
verksamhetsiret
Revisorernas beriittelse dver styrelsens ftirvaltning under 2013 tillstyrker ansvarsfrihet och
liiggs till handlingarna

10 Faststiillande av resultat- och balansrlikning samt disposition av iiverskott
Arsmdtet beslutar godkiinna disposition av riverskottet, vilket <iverftirs i ny riikning och
dzirmed faststiilla resultat- och balansriikningen.

11 Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen ftir den tid revisionen avser
Arsmtitet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet lor det gingna verksamhetsiret 2013.

t2 Faststiillande av budget och verksamhetsplaner fiir det kommande
verksamhets- och riikenskapsiret
Ban-, senior-, dam-, junior-, utbildning-, handikapp-, och medlems- och klubbkommitt6n har
gf ort verksamhetsplaner fbr 2014.

Gunnar Dahl redogrir ftir ftirslaget till budget for 2014, som beriiknas ge ett iiverskott med
18 850 kr. Medlemsavgifter har beslutats pi hdstmritet. Intlikterna beriiknas till I 13l 520 kr
och kostnaderna till I lll 920 kr, dar 849 320 kr utg<irs av spelriittsavgifter som <jverftirs till
Hussborg Herrg6rd.

Budgeten och verksamhetsplaner for 2014 godkiinns.

13 Val
A Till ordfiirande pi ett 6r tom 2014-12-31 v?iljs Gunnar Dahl.

B Till styrelseledamiiter pi fvi ir tom 2015-12-31 viiljs Frida Hassberg, Mats
Olofsson och J<irsen Wiklander.

Kvarstir i styrelsen ytterligare ett 6r: Tore Akerberg, Tord Ericson och Ulf Stecksen.

C Till styrelsesuppleanter pi ett ir tom 2014-12-31 med ftir dem faststiilld turordning
viiljs Griran Wedin och Tommy Andersson.

D Till revisorer pi ett ir tom2014-12-3I viiljs Kerstin Svensson och Mai Karlsson och
till revisorssuppleant pi ett 8r tom 2014-12-31Eva Stecksen.

E Till valberedning fiir ett ir tom 2014-t2-31viiljs Sten-Ove Danielsson som
sammankallande och Hans Dahl6n.

F Beslut om ombud att representera klubben vid irsmiite i Medelpads Golfdistrikts-
fiirbund delegeras till styrelsen. Arsmcitet ska hillas onsdag den 9 april2014.
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Inkomna motioner
Motion om damemas omkliidningsrum har inkommit, som styrelsen bed6mer iir Herrgirdens
ansvar, som har tagit tag i problemet.

Ovriga frigor
A. Handlingsplan mot mobbing har tagits fram av Mats Olofsson och John Long och
planen visas upp.

B. Pfl friga beddmer Gunnar Dahl att 70 %o av medlemmama har epost.

C. Gunnar Dahl informerar om stormen Ivars hiirjningar och muren pi hil l8 och
ftirsiikring i samband med detta. Han informerar ocksi om itgiirder mot isen pe greenema
ftire arsskiftet och maskininvesteringar samt att handikapprevisionen omfattar ytterligare
medlemmar i fiireningen.

Miitets avslutning.
M6tesordfiiranden Gunnar Dahl avslutar

Mdtessekreterare:
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Justeras:


