Protokoll från Öjestrand Golf Clubs Vårmöte 2017

Tid: 2017-03-28, 19:00 – 20:30
Plats: Hotell Knaust, Sundsvall
Dagordning
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Uppropet förrättades genom inräkning av anslutande medlemmar till årsmöteslokal, 37
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
Anders Magnusson och Lennart Hernell 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. Inga frågor ställs
Resultatet för 2016 är + 420 000. Medlemsantalet har ökat 7 år i rad. Fråga från
medlem är om det finns ett beslut för ett maxantal för medlemar i klubben. Det finns i
dagsläget inget beslut. Resonemang på tak kan vara 1400 medlemmar.
Det ställs inga frågor om intäkter. Prognos för medlemsantalet är som 2016.
Det ställs inga frågor om kostnader. Om prognos visar ett positivt resultat i maj planerar
vi för investeringar under hösten.

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.
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. B 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 Hans Lind, Johan Målargård och Lennart Hägglund omvaldes för en
tid av två år.
B Bolaget Reviråd omvaldes till revisorer och suppleant.
C Björn Mårtensson ordförande omvaldes för en tid på ett år. Vanja
Joneström, och Cina Parment-Lundmark omvaldes för en tid på ett år.
11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30
dagar före mötet.
Styrelsen för Öjestrand GC föreslår i en proposition att upphöra med
kopplingen till att det krävs en spelrätt för att få vara medlem i klubben
och spela på banan. Detta gäller både ägande samt lån/hyra av
spelrätt.Motiv: Spelrätten fyller idag ingen praktiskt funktion. Av de
ursprungliga 1400 spelrätterna finns nu ca. 950 stycken kvar i
medlemmars ägo, resterande del ägs av klubben.I samarbetet mellan
Öjestrand-Sundsvall-Sörfjärden är det viktigt att prisbilden för
medlemsformerna ska vara neutral och transparent för att inte locka
medlemmar till billigare alternativ. Här blir spelrätten en begränsande
faktor för Öjestrand och för att kunna hålla prisneutralt lånar klubben ut
spelrätter.Styrelsens förslag är att ändra stadgarna, §5 SPELRÄTT där
kravet på att ha spelrätt för att få vara fullvärdig medlem och spela på
banan upphör.
Styrelsen Öjestrand GC 2017-02-26
Förslag från styrelsen till ändring är

§ 5 SPELRÄTT
•
•
•
•
•
•
•

Rätt att spela på klubbens golfbana har dels medlem som innehar spelrätt , dels
greenfeegäst, dels den som av annat skäl är berättigad till spel på golfbanan.
En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret.
Bevis om spelrätt skall utställas på personen i fråga (spelrättshavaren).
Antalet spelrätter beslutas av årsmöte.
Spelrättsregistret skall för varje spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn och
medlemsnummer samt, efter spelrätts övergång, ny innehavares namn och
medlemsnummer.
Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättshavares rättigheter och skyldigheter
finns i ”Bestämmelser om spelrätt på Öjestrands golfbana”.
Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte
Mötets medlemmar diskuterade fördelar och nackdelar
Mötet beslutade enhälligt att stadgarna ska ändras enligt styrelsens
förslag.

12. Övriga frågor
Inga övriga frågor
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar alla deltagare för visat intresse
Vid protokollet
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