Idrefjällens Golfklubb
Årsmöte 20140209
Kulturhuset, Idre
§1

Inledning och mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och blickade tillbaka på året som
gått samt förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd
Röstlängd tillika närvaroförteckning fastställdes.

§3

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
De närvarande godkände att mötet utlysts på rätt sätt.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§5

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Herbert Halvarsson valdes till ordförande för mötet och Josefin Norell till
sekreterare.

§6

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet
Arne Schedvin och Lars Törnfeldt valdes till att justera protokollet.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Ordförande Lennart Hjelm gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse för 2013
samt respektive kommitté.
Verksamhetsberättelse för juniorkommittén efterfrågades och saknades då denna ej
inkommit innan dagens möte.

§8

Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
Kassör Mikael Dahlström redogjorde resultatet för räkenskapsår 2013 genom att gå
igenom resultatrapporten, där han förtydligade vissa konton. Slutresultatet för 2013
landande på 27 183,36 kr.

§9

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret
Revisionsberättelsen föredrogs av Herbert Halvarsson och godkändes

§10

Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen
Fastställdes att föra över årets resultat på kommande år.

§11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Styrelsen beviljades ansvarfrihet för verksamhetsåret 2013.
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§12

Fastställande av årsavgift för 2014
Ordförande Lennart Hjelm framförde styrelsens förslag på att höja spelavgiften med
300 kr för ordinarie medlemskap samt föräldramedlemskap mot bakgrunden att Golf
stiftelsen står inför större investeringar bland annat i maskinparken, även ökade
kostnader vad det gäller drivmedel gör att banhyran höjs.
Styrelsen föreslog att slopa inträdesavgiften om 3000 kr (Senior B).
Knattemedlemskapet sänks från 500 kr till 300 kr.
Styrelsens förslag på att höja spelavgiften med 300 kr för ordinarie medlemskap och
föräldramedlemskap, slopa inträdesavgift samt sänka avgift för knattar godtogs av
årsmötet.

§13

Förslag till fortsatt städlån
Städlån på 150 kr tas ut av fullt betalande medlemmar, återfås vid deltagande på
någon utav säsongens planerade städdagar. För de som har förhinder de aktuella
dagarna kan i samråd med greenkeeper utföra dagsverke vid annat tillfälle.
Förslag till fortsatt städlån godkändes.

§14

Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsoch räkenskapsåret
Lennart Hjelm gick igenom verksamhetsplanen medan Mikael Dahlström gick
igenom budgeten för 2014. Intäkter på 801 500 kr och utgifter på 794 700 kr ger ett
plusresultat på 6 800 kr.

§15

Val av:
- Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år valdes
Lennart Hjelm.
- Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år valdes Josefin Norell, Trond
Lia och Tor Arne Midlie.
- Tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av
ett år valdes Lisbeth Nymoen, Agneta Martinsson och Lars Staffansson.
- Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år valdes Kerstin Eriksson
och Margareta Häggberg till revisorer och Maria Westblad och Anna Lia till
revisorssuppleanter.
- Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år valdes Mari Sponberg och
Anders Haugen.
Valberedningens förslag godkändes.

§16

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§17

Delegation till styrelsen att utse klubbens representant till distriktets årsmöte
Årsmötet ger delegation till styrelsen att utse klubbens representant till distriktets
årsmöte.
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§18

Golfstiftelsen informerar
Ingalill Svedmyr-Johansson, ordförande i golfstiftelsen informerade om att det varit
ett bra år, ekonomin går plus för första gången på flera år. Banan har varit väldigt
fin. Ingalill riktar ett stort tack till personal och medlemmar som alla bidragit till lyft
på banan.
Jocke Johansson avgår som VD på Idre Fjäll till sommaren och så även ur Stiftelsens
styrelse.
Den planerade fortsättningen av avverkning på banan kommer ej att genomföras, vid
intresse för avverkning för privat bruk kontakta Martin Westblad.
Några frågor kom upp från medlemmarna:
Vilka reklamintäkter har Stiftelsen?
- Kostnaden för hålsponsorer är 8 000 kr plus reklamskatt och moms, detta
gånger 18 ger en ungefärlig bild över detta. Skyltplatserna vid parkeringarna
kostar 1 800 kr plus reklamskatt och moms. I dagsläget finns 1-2 hålsponsorer
lediga samt några vid parkeringen, där det även går att utöka med skyltar. Nytt
för i år är att en anställd person kommer att jobba med dels osålda
reklamplatser, men också med olika evenemang.
Husvagnsplatser?
- För att ej konkurrera med byns övriga två campingplatser kommer tre stycken
ställplatser att ordnas. Offerter gällande el-skåp ligger ute.

§19

Övriga frågor
Stig-Arne Rolfsson tyckte att webbkamerorna som kommit upp ute på banan var ett
rejält lyft och att de medlemmar som sponsrat detta var värda att nämnas.
Något som styrelsen och övriga medlemmar höll med om.
Ett stort tack riktades till Jan och Ann Langhard som sponsrat samt till Ulf
Björklund som bistått dem med monteringshjälp.

§20

Avslutning
Herbert Halvarsson tackade för förtroendet som ordförande för mötet och förklarade
mötet avslutat.
I samband med avslutningen avtackades Jan Olsson för hans mångåriga arbete i
styrelsen samt Torbjörn Persson för om än sitt korta, men värdefulla insats i
styrelsen.

-------------------------------------------------------Josefin Norell, sekreterare

----------------------------------------------------Herbert Halvarsson, ordförande

-------------------------------------------------------Arne Schedvin, justerare

----------------------------------------------------Lars Törnfeldt, justerare

