Protokoll från Öjestrand Golf Clubs Vårmötet 2018

Tid: 2018-03-27, 19:00 – 20:30
Plats: Quality Hotell, Sundsvall
Dagordning
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Uppropet förrättades genom inräkning av anslutande medlemmar till årsmöteslokal, 31
personer var närvarande.
2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Årsmötet förklarades vara behörigt utlyst.
3. Fastställande av föredragningslista
Årsmötets arbetsordning fastställdes enligt föredragningslista i kallelsen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Jan Eriksson och till sekreterare valdes AnnaCarin
Olsson
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera
dagens protokoll
Kjell-Åke Wallner och Lennart Andersson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt årsredovisning
för det senaste räkenskapsåret.
Pär ställer frågan till mötets medlemmar om det finns funderingar på
verksamhetsberättelse eller årsredovisning.
Vad är anledning till ett underskott på 450 000:- Den vattenskadan i klubbhuset 2017
reglerades inte förrän jan 2018. Det innebär en kostnad på 200 000. Det har gjorts en
pensionsinbetalning till Collectum på 107 000:- . Det blev även en merkostnad på banan
på drygt 100 000:-.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under de senaste räkenskapsår.
Från revisionsberättelsen finns inget att anmärka och årsmötet fastställde
årsredovisningen.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive
underskott i enlighet med balansräkning.
Det är ett underskott i både Koncernen och Moderbolaget. Våra nuvarande rutiner skall
ses över tillsammans med vår Revisor och ändras till att följa rekommendationer i
förhållanden/konstellationer mellan förening och AB. Vi bör fundera var vi ska ta
kostnader för det ska bli så gynnsamt för klubben. Årsmötet fastställde resultat- och
balansräkning.
9. Frågor om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. A Val av
halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år. B Val av revisorer och
suppleant. I detta val får styrelsen ledamöter ej deltaga. C Val av ordförande och två
ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
Mats Carlman omvaldes till klubbens ordförande för en tid på ett år.
A AnnaCarin Olsson omvaldes för en tid av två år. Nyval av Erika Eriksson och Ingrid
Wallner för en tid av två år.
B Mats Bengtsson, Reviråd omvaldes till revisorer och suppleant.
C Björn Mårtensson ordförande omvaldes för en tid på ett år. Cina Parment-Lundmark
omvaldes för en tid på ett år. Nyval för en tid på ett år, Ann-Louise Högström.
11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30
dagar före mötet.
Inga förslag har väckts av styrelsen och röstberättigande medlem.
12. Övriga frågor
Fråga om hur arbetet med årets budget fungerar. Pär svarar att budget för kommande år
beslutas under höstmötet.
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar alla deltagare för visat intresse
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