Årsmöte 2017-02-19

Idrefjällens Golfklubb

Pernilla Wiberg Hotell, Idre Fjäll
§1

Inledning och mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm inledde mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Fastställande av röstlängd
Röstlängd tillika närvaroförteckning fastställdes.

§3

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet har utlysts via GIT, hemsidan, Facebook och med annons i Fjällposten.
De närvarande godkände att mötet utlysts på rätt sätt.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes, med förändringen att §20 (§19) utgår på grund av sjukdom.

§5

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Arne Schedvin valdes till ordförande för mötet och Josefin Norell till sekreterare.

§6

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet
Sandra Persson och Marie Dahlström valdes till att justera protokollet.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Samtliga fick ta del och läsa styrelsens samt de olika kommittéernas
verksamhetsberättelser för året som gått.
Styrelsen fick frågan: Vilka medlemmar vi har tappat?
Och fördelningen för 2016 var att vi tappat 16 st. – 500 kr, 15 st. – 1100 kr och 8 st. –
årsmedlemskap.
Även undran kring avverkning kom upp och Mellanskog är i startgroparna för att dra
igång. Oro kring att det inte är någon tjäle på banan, men passager är utlagda och
maskinerna vet var de ska gå.
Tävlingskommittén genom Mikael Dahlström informerade om tävlingen Race to
Espania, en tvåmanna scramble med chans att gå vidare till finaler i Estland och
Spanien. Även inför tävlingssäsongen 2017 vädjar tävlingskommittén om hjälp i
samband med tävlingar.
Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna.

§8

Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
Kassör Mikael Dahlström redogjorde resultatet för räkenskapsår 2016 genom att gå
igenom resultatrapporten. 2016 års resultat uppgick till -167 982 kr.
En anledning till resultatet är att klubben har färre medlemmar. Stiftelsens skuld till
klubben är numera 578 000 kr.

§9

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

§10

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

§11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 och mötet beviljade
detsamma.

§12

Fastställande av medlems/årsavgift för 2016
Inför årsmötet hade en arbetsgrupp från styrelsen tagit fram förslag på nya
medlemskap, dessa diskuterades och mynnade ut till att mötet antog dessa med
reservation för att begränsa dubbelmedlemskapet.
I skrivande stund har uppgift om att förbundet tar ut avgifter av alla klubbar oavsett
vilken klubb som är ”hemmaklubb” för en golfare. Arbetsgruppen har därför beslutat
att ta bort dubbelmedlemskapet helt.
Arbetsgruppen har budgeterats 5000 kr inför 2017 för att på bästa sätt marknadsföra
och locka fler medlemmar till klubben. Arbetsgruppen ska även vara Agneta behjälplig
och förenkla den administration som blir i och med införandet av nya medlemskap.
Under mötet anslöt Marie Dahlström till arbetsgruppen istället för Lennart Hjelm.
Ett förslag om guldmedlemskap har arbetats med inom arbetsgruppen, ett arbete som
fortsätter och som förhoppningsvis kan tas med inför 2018.
Medlemskapen för 2017 bifogas detta protokoll.

§13

Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsoch räkenskapsåret
Verksamhetsplanen och budgeten fastställdes.

§14

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 (omval) Lotta Holmgren,
Mikael Dahlström, Alf Johansson och Ingalill Svedmyr-Johansson.
- Tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett
år valdes (omval) Lars Staffansson samt (nyval) Kjelle Gaude och Morgan
Knutsen.
- Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år valdes (omval) Kerstin
Eriksson och Margareta Häggberg till revisorer och (omval) Anna Lia och (nyval)
Ingela Olsson till revisorssuppleanter.
- Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år valdes (omval) Mari
Sponberg (sammankallande) och (nyval) Stig-Arne Rolfsson.
Valberedningens förslag godkändes.

§15

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner.

§16

Delegation till styrelsen att utse klubbens representant till distriktets årsmöte
Årsmötet ger delegation till styrelsen att utse klubbens representant till distriktets
årsmöte. Den som brukar utses är ordförande.

§17

Golfstiftelsen informerar
Ingalill Svedmyr-Johansson, ordförande i golfstiftelsen informerade om att det var ett
tufft fjolår, men att man ser positivt på 2017. Trond Lia har anställts som platsansvarig
och kommer vara ansvarig för bana, personal och restaurang. Driften för restaurangen
är i dagsläget ej spikat.
Rekrytering av ny greenkeeper och nya banarbetare pågår.
En del investeringar har gjorts bland annat i täckdukar, ny såmaskin, fairwayklippare,
greenklippare och två pumpar till bevattningssystemet. Bevattningssystemet kommer
vara prio i vår.
Under 2017 var det 3560 st. greenfeegäster.
Frågor som kom upp under mötet och som tas med till Stiftelsen:
- Toaletten vid hål 11/14 fungerar dåligt.
- Golfhäftet! Medlemmarna ser att stiftelsen ser till att banan finns med till 2018.
- Marknadsföring, medlemmarna efterfrågar mer marknadsföring av banan samt
förslag om särskilt erbjudande till husbilsägare.
- Den frivillig lista som fanns vid kansliet, men som aldrig nyttjades, kommer det bli
bättring på.

§18

Övriga frågor
Fredrik Litzén informerade om Footgolf, ett upplägg som vi också fått 24 000kr i
bidrag för.
Stig-Arne Rolfsson undrade hur det är med att ta med sig ”prova på-golfare” på banan.
Vare sig styrelse, kansli eller shop motsa sig detta, men att de skulle ske under ansvar
och av engångskaraktär.

§19

Svenska golfförbundets klubbrådgivare Stefan Jansson
Utgick på grund av sjukdom.

§20

Avslutning
Lennart Hjelm passade på att tacka av Lisbeth Nymoen efter flera år som suppleant i
styrelsen. Per Forsberg och Håkan Spånberg saknades vid mötet, men tackas av vid
tillfälle. Även Arne fick ta emot blommor som tack för att ha lett dagens möte.
Arne Schedvin tackade för förtroendet som ordförande för mötet och förklarade mötet
avslutat.

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

----------------------------------------------------Arne Schedvin, ordförande

-------------------------------------------------------Sandra Persson, justerare

----------------------------------------------------Marie Dahlström, justerare

