Protokoll från Öjestrand Golf Clubs höstmöte 2018
Tid: 2018-11-27, 19:00 – 20:30
Plats: Englaporten, Sundsvall
Dagordning
1

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Uppropet förrättades genom inräkning av anslutande medlemmar till årsmöteslokal,
52 personer var närvarande.

2

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Höstmötet förklarades vara behörigt utlyst.

3

Fastställande av föredragningslista
Höstmötets arbetsordning fastställdes enligt föredragningslista i kallelsen.

4

Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Till ordförande för höstmötet valdes Jan Eriksson och till sekreterare valdes AnnaCarin
Olsson

5

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande skall
justera dagens protokoll
Lennart Hernell och Lennart Andersson valdes till protokolljusterare

6

Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året.
Avgifter
Höstmötet beslutade om följande Medlemsavgifter för 2019.
Senior – 5.375 kr (städavgift 300kr ingår)
Junior – 2.525 kr, 18-21 år (städavgift 300kr, ingår)
Junior – 1.625 kr, 13-17 år
Knatte – 600 kr, upp till 12 år
Studerande – 2.725 kr (studieintyg för heltidsstudier krävs)

Ovanstående medlemskap berättigar våra medlemmar till fritt spel på Sundsvalls GK &
Hussborgs GK.
Alternativt medlemskap för Dig som spelar få ronder(50kr rabatt på greenfee)
Medlemsavgift – 900 kr
Greenfeehäfte med 5 Heldagsgreenfee 1.500 kr
Det alternativa medlemskapet berättigar till greenfeespel på andra klubbar, men ingår
inte i vårt greenfee samarbete med närliggande klubbar
Vardagsmedlem – 4.200 kr
Bokar tider fram till kl. 14.00.
Efter kl. 14.00 och helger erlägges 100,- i greenfee.
Vardagsmedlemskap ingår inte i greenfeesamarbetet mellan
Sundsvalls GK, Timrå GK Öjestrand GC och Hussborgs GK

Reducerad greenfee på följande banor: Greenfee 300 kr på följande banor:
Hudiksvalls GK, Härnösands GK, Timrå GK, Sollefteå GK, Sörfjärdens GK och
Östersund/Frösö GK.

Styrelsen lämnar följande förslag till driftsbudget för år 2019:
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar,räntor
Resultat

7 675 000:-7 025 000:- 610 000:40 000:-

Höstmötet godkände det framlagda förslaget till budget, medlemsavgifter och
verksamhetsplan för 2019.
7

Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst
30 dagar före mötet.
Det finns inga förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem.

8

Övriga frågor (frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på
föredragningslistan före mötet).
Inga övriga frågor som rör höstmötet
Banchefen informerar – Erik informerar om de åtgärder som har gjorts på banan under
året. Han tackar de som hjälpt till med duktäckning av greener under våren och de som
har bidragit med sponsring av spridare under sommaren.
Info om samarbetet med andra golfklubbar.
Info från Lena Lindström, klubbrådgivare hos SGF, om golf i Sverige. Hon delar även
ut diplom för genomfört projekt vision 50/50.
Info om Vision 50/50 ett jämställdhetsprojekt som ÖGC ingår i.
VISION & VÄRDEGRUND
Verksamhetsidé

Öjestrand, klubben där alla är välkomna

Vår verksamhet ska genomsyras
av värdeorden
Bana

Glädje, Gemenskap och Kvalitet

Vision

En plats att längta till

Värdegrund

Du ska uppleva trivsel och glädje där
gemenskap och engagemang genomsyrar
verksamheten. Vi strävar efter att
överträffa dina förväntningar.

Lite tuffare, mycket roligare

9

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet och tackar alla deltagare för visat intresse.

Vid protokollet
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