
Protokoil Arsmiite 2016 med Hussborg Golfktubb

Tid:
Plats:
Niirvarande:

Torsdagen 2016-02-25, kl 18.30 - 19.30.

Matsalen, Hussborg Hengird.
30 medlemmar.

l. Miitets iippnande och faststiillande av riistliingd
Gunnar Dahl hiilsar vtilkommen och ftjrklarar irsmcitet tippnat, di vice ordftiranden Tore

Akerberg inte kan niirvara. N?irvarande medlemmar skriver upp sig pi en lista, vilket fungerar

som rristl?ingd. Klubben bjuder pi fika.

Parentation i form av en tyst minut.
Tyst minut hills fiir avlida medlemmar under 2015.

Friga om miitet har utlysts pi riitt siitt
Kallelse har skett genom annonsering i Ljunganbladet och pi klubbens hemsida och skickats

ut pi mail till medlemmar som klubben har mailadresser till. Handlingar har funnits pi
hemsidan sedan 3 veckor.

Arsm<itet godkiinner utlysningen.

Faststiillande av ftiredragningslista
Fciredragningslistan godkiinns.

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

Val av tvi protokoltjusterare' tillika riistriiknare
Till justerare/r<istriiknare viiljs Donald Hedin och G<iran Wedin-

Verksamhetsberiittelse fiir 20 I 5
Styrelsens och kommitt6ers verksamhetsberiittelser ftir det senaste iret pi 7 sidor godkiinns och

lflggs till handlingama.

Arsredovisning ftir 2015
Styrelsens irsredovisning med resultat- och balansriikning ftir det senaste verksamhetsdret gis

igenom. Arets resultat 2015 blev blev eff <iverskott med 60 064 kr att j?imftira med 33 044 kr

Aret innan. Totala tillgangar vid 6rets slut var 428 104 kr att j2imftira med 376 585 kr ett ir
tidigare. Antalet medlemmar var 604 och har <ikat lite varje ar fran 2011 di det var 549.

Styrelsens irsredovisning med resultat- och balansriikning fiir det senaste verksamhetsiret

liiggs med godktinnande till handlingama.

Revisorernas berfl ttelse
Revisorernas berlittelse over styrelsens ftirvaltning under 2015 tillstyrker ansvarsfrihet och
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kiggs till handlingama

10. Faststiillande av resultat- och balansrikning samt disposition av iiverskott
Arsmtitet beslutar godkiinna disposition av civerskottet, vilket <iverft)rs i ny r5kning och
diirmed faststdlla resultat- och balansriikningen.

11. Friga om ansvarsfrihet ftir styrelsen fliir den tid revisionen avser
Arsmtjtet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet fijr det gi ngna verksamhetsiret 2015.

12. Val av ordfiirande och styrelsesuppleant
Val av ordftirande och en styrelsesuppleant hiinskcits av hcistarsm<jtet till virdrsmritet.

Till ordftirande viiljs Katarina Dahl-Nilsson. Till styrelsesuppleant viiljs Mats Edlund.

13. Ett ombud att representera Hussborgs Golfklubb vid MGDF:s irsmiite
Arsm<itet hfllls mindag den 4 april och styrelsen flr utse representant.

14. Handlingsplan mot mobbing
Mats Olofsson ger en bakgrund. Juniorkommitt6n hade till ftirra flrsmritet gjort en
handlingsplan mot mobbing som efter godkiinnande av irsmtitet liimnades in till Atrg"
kommun, vilket dr ett krav ftir att ffi bidrag. Nu har man inte hunnit revidera den till dagens
mcite, varftir Mats ber att styrelsen ska kunna ffi godkiinna den.

Arsmdtet beslutar att uppdra till sty'relsen godkZinna reviderad handlingsplan mot mobbing
ntir den iir klar.

15. Motioner, fiirslag och information frin styrelsen
Inga motioner eller ftirslag fr&n styrelsen har inkommit.

Gunnar Dahl informerar om vattenskada i huvudbyggnaden, som hiller pi itgiirdas och gir
sedan over till planerna pi flyktingftirliiggning. Han redog<ir fiir reglerna och vidtagna
itgiirder med tillstind ftr flyktingboende ftir 50 - 56 flyktingar att tas in i 3 fastigheter som
inte har anviints pi liinge. Bygg- och milj<iniimnden har beslutat att Hengarden ej ffir
anviindas ftir asylboende. Troligen ges startbesked dagen efter ftir &tgeirder i de 3
fastigheterna. Agarna har godkiint pflbdrjade itgarder. Innan mars utgAng troligen godkiinda.
Tilldelning av flyktingar frin Migrationsverket sedan begiiras. Vid mer iin 9 boende kriivs
automatiskt brandlarm. Katarina och Gunnar ska kommande sondas 6ka till Tromsri och
ftirsdka fi klartecken frin agarna om detta ftirslag.

Migrationsverket prioriterar eget hushill, vilket alla 3 fastigheterna har. Agarna vill ha in fler
rin 50 och Gunnar ftirslir att man siktar pi fler fiirst 2017. F<ir att iindra till hotellboende idag
kriivs ventilation. Gunnar benlmmer Bygg- och milj<iniimnden och dess tj?instemiin som varit
till stor hjalp. Katarina pipekar att vandrarhemmet iir ett miste ft)r att anliiggning ska fungera
fiir golfgiister. Om Hero ska gA in kriiver de minimum 120 asylboende.

Betr?iffande nya afflrsid6er tar Gunnar upp att Bengt Hellberg flyttar ut i mars frin
lokalema i viister och Mikael Nordberg som ?ir greenkeeper I daglveckan byer siu andra jobb
och i detta kan det 6ppna sig verksamhet som liiggs pi Hussborg. Gritsklipparservice iir en

verksamhet som redan finns diir teknikern Kaj Houtala gtir jobbet.

Sten-Ove Danielsson informerar att klubben srikt anliiggningsbidrag ftan kommunen och
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kan hamna pi endera av 30, 50, eller 70 tkr nivin.

Gunnar Dahl informerar att Viisternorrlands Idrottsftirbund med Idrottslyftet kan ge 50 Vo

bidrag till fortsatt utveckling av iivningshilet och gangviig dit.

Ovriga frigor
Sten-Ove Danielsson ftireslir att styrelsen fir ta beslut att70 ir och iildre herrar i tiivlingar
fbr spela frin frflmre tee kommande siisong, vilket beslutas.

Regelsystemet iindras niimligen i 6r si att ildersklasserna ftir herrar iindras till jiimnt l0-tal
och det iir upp till klubbarna besluta om spel fran friimre tee. Tidigare var det en regel fiir alla
klubbar att tillita 75 ir och ?ildre spela frin friimre tee.

Hans Dahl6n stiiller friga om vem som tecknar fiireningen. Enligt stadgarna tecknas

Golfklubbens firma av styrelsen eller, om styrelsen si beslutar, av tvi styrelseledamtiter
gemensamt eller av en siirskilt utsedd person eller flera. Vid konstituerande styrelsem<ite 13

december 2015 beslutades att Frida Hassberg fortsiitter vara kass<ir. F<ireningen tecknas av

styrelsen samt styrelsens ledam<iter var fiir sig. Kass<ir Frida Hassberg kan utftira l<ipande

betalningar enl i gt bankfullmakt.

Miitets avslutning.
M<itesordftiranden Gunnar Dahl avslutar irsmtitet.

M<itessekreterare:

Ulf Stecks6n

Justeras:
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6tesordftirande:

$tp.ru-.-

Donald Hedin


