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Protokoll från höstmöte 2011
Datum
Plats
Närvarande

2011-11-26
Klubbhuset
Se närvarolista (bilaga 1)

Ordföranden inledde mötet med en kort redovisning av medlemsutvecklingen i klubben och
hur det påverkar klubben, hemsidans utnyttjande för både information och bokning av
starttider samt antal bokningar jämfört med övriga 5 banor i bokningssystemet.

§1
Fastställande av röstlängd
Möte är enligt stadgarna beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.
Beslutades att fastställa röstlängden enligt närvarolistan (bilaga 1).

§2
Fråga om mötet har behörigen utlysts
Enligt stadgarna skall kallelse jämte preliminär föredragningslista ske på klubbens hemsida
senast tjugoen (21) dagar före mötet s. Föredragningslista samt eventuellt andra handlingar
skall finnas tillgängliga för medlemmarna på anvisad plats enligt kallelsen senast 8 dagar före
möte.
Information om datum för mötet samt senaste datum för kallelse och handlingar på hemsidan
gavs i nyhetsbrev som utsändes med e-post den 11 oktober.
Kallelse fanns på klubbens hemsida den 4 november. Föredragningslista, medlemskapsformer
och avgifter, verksamhetsplan samt budget fanns tillgängliga på hemsidan den 18 november.
Beslutades att mötet var behörigen utlyst.

§3
Fastställande av föredragningslista
Utöver vad som framgår av stadgarna har tillkommit punkterna ”Information från
Huvudstaden och styrelsen ” och ”Prisutdelning för KM 2011”.
Beslutades att fastställa föredragningslistan.
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§4
Val av mötesfunktionärer
Till mötesfunktionärer valdes
a) ordförande:
Matts Spångberg
b) protokollsjusterare tillika rösträknare: Anna-Greta Ekh
Christer Ekh

§5
Fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för 2010
Redovisade ordförande;
a) medlemskategorier och förslag till avgifter 2012. Förslaget innebär oförändrade avgifter
jämfört med 2011.
Beslutades att godkänna avgifterna för 2012 (bilaga 2).
b) förslag till verksamhetsplan för 2012.
Betonade ordförande vikten av att medlemmar ställer upp och hjälper till i de olika kommittéerna för att verksamhet enligt planen skall kunna genomföras.
Beslutades att godkänna verksamhetsplan för 2012 (bilaga 3).
c) förslag till budget för 2012.
Beslutades att godkänna budget för 2012 (bilaga 4).

§6
Information från Huvudstaden och styrelsen
Informerade Claes Berfeld, vd i Huvudstaden, om;
• den gångna säsongen;
trots en tråkig start med skadade greener spelades lika många ronder som 2010 och
antal greenfeegäster var också detsamma som 2010.
•

investeringar i maskiner/anläggning;
nya greenklippare
tryckluft efter hål 18 för rengöring av skor och vagnar
vildsvinsstängslets ”luckor” ska täppas till.

•

investeringar i bokningssystemet;
bokningsbekräftelse via e-post införs
kön i bokad boll kommer att synliggöras
möjlighet att boka golfbil.

•

golfvärdar;
Avses finnas lördag/söndag under hela säsongen

Informerade ordförande om;
• tävlingssamarbete med Huvudstadens GK
o Fyrklövern – 6 tävlingar; en tävling på varje bana i Huvudstadskonceptet
o Capital Cup – tävling mellan de 6 banorna i Huvudstadskonceptet
• Samarbete med Riksten; fortsatt diskussion ska genomföras
• Ev golfvecka ihop med Lindöveckan
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•

tävlingsverksamhet 2012
En grupp medlemmar har tagit på sig att driva tävlingsverksamheten kommande år
• Vårt traditionella tävlingsprogram
• KM och ålders-KM spelas olika helger
• fler partävlingar
• Sörmlandsutbytet – c:a 20 tävlingar
• Hösttouren – c:a 20 tävlingar
• Samarbete med Huvudstadens GK
• tävlingar i anslutning till Lindöveckan

•

klubbtröja
• inköp i samarbete med Magnus Elwin på Botkyrka GK

§7
Prisutdelning för KM 2011
Genomfördes prisutdelning till närvarande förtjänta klubbmästare 2011
Damer
H 21

Paulina Johansson
Hampus Elgán

§8
Övriga frågor
Informerade ordförande om att den del av banan som arrenderas har sålts och kommer till del
att avverkas. Ytterligare information finns på hemsidan.
Inga övriga frågor ställdes
Avslutade ordförande med att meddela att årsmötet planeras till senare hälften av mars och att
motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari 2011.

Vid protokollet

Stellan Pihlemark
Stellan Pihlemark
Sekreterare

Justeras
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Ordförande

Anna-Greta Ekh
Anna-Greta Ekh
Protokollsjusterare
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Christer Ekh
Protokollsjusterare

