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Protokoll från höstmöte 2013
Datum
Plats
Närvarande

2013-11-23
Klubbhuset
Se närvarolista (bilaga 1)

Ordföranden inledde mötet med en kort redovisning av medlemsutvecklingen i Sörmland och
klubben, om SGF Golfting samt bokningsstatistik från Capital Golf AB anläggningar.

§1
Fastställande av röstlängd
Mötet är enligt stadgarna beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar, som är när-varande
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. 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 gavs i nyhetsbrev som utsändes med e-post den 25 oktober.
Kallelse, föredragningslista, medlemskapsformer och avgifter, verksamhetsplan samt budget fanns
tillgängliga på hemsidan den 25 oktober. En uppdaterad version av budgeten fanns på hemsidan 14
november.
Beslutades att mötet var behörigen utlyst.

§3
Fastställande av föredragningslista
Utöver vad som framgår av stadgarna har tillkommit punkten ”Information från styrelsen”.
Beslutades att fastställa föredragningslistan.

§4
Val av mötesfunktionärer
Till mötesfunktionärer valdes
a) ordförande:
b) protokollsjusterare tillika rösträknare:

Matts Spångberg
Agneta Risberg
Tommy Risberg
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§5
Fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för 2014
Redovisade ordförande;
a) medlemskategorier och förslag till avgifter 2014. Förslaget innebär oförändrade
medlemskategorier och avgifter.
Beslutades att godkänna avgifterna för 2014 (bilaga 2).
b) förslag till verksamhetsplan för 2014.
Betonade ordförande vikten av att medlemmar ställer upp och hjälper till, särskilt i medlems- och
tävlingskommittéerna för att verksamhet enligt planen skall kunna genomföras.
Beslutades att godkänna verksamhetsplan för 2014 (bilaga 3).
c) förslag till budget för 2014.
Beslutades att godkänna budget för 2014 (bilaga 4).

§6
Information från styrelsen
Informerade ordförande om;
 Interna seriespelet
 Tävlingsverksamheten 2014
De fem serielagen jämte JK arrangerar (minst) var sin tävling enligt följande;
• Tävlingar som vi åläggs av SöGDF
• Sörmlandsutbytet
• KM, öppna, åldersklasser och puttning
• Hösttouren
§7

Övriga frågor

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 2014.

Vid protokollet

Stellan Pihlemark
Stellan Pihlemark
Sekreterare

Justeras

Matts Spångberg
Matts Spångberg
Ordförande

Agneta Risberg
Agneta Risberg
Protokollsjusterare

Tommy Risberg
Tommy Risberg
Protokollsjusterare

