Protokoll från Öjestrand Golf Clubs Vårmötet 2019

Tid: 2019-03-26, 19:00 – 20:30
Plats: Öjestrands GC, Njurunda
Dagordning
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Uppropet förrättades genom inräkning av anslutande medlemmar till årsmöteslokal, 36
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
Per Mickelsson och Mats Överby valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt årsredovisning
för det senaste räkenskapsåret.
a) Byte av revisionsbolag 2018 godkännes av årsmötet.
b) Rörelsens intäkter totalt 8 740 000
Rörelsens kostnader totalt -8 118 000
Rörelseresultat 622 000
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -572 000
Resultat efter finansiella poster 50 000
Årets resultat 50 000
En reflektion på ÖGC är att många upplever banpersonal och personalen i
receptionen som trevliga.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under de senaste räkenskapsår.
Från revisionsberättelsen finns inget att anmärka på 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. A Val av
halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år. B Val av revisorer och
suppleant. I detta val får styrelsens 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) Lennart Häglund omvaldes för en tid av två år. Nyval av Ulrika Westin och Helena
för en tid av två år.
b) Huvudansvarig revisor Mats Bengtsson, Revidacta revision AB omvaldes till revisor
och suppleant.
c) Ordförande Björn Mårtensson omvaldes för en tid på ett år. Cina Parment-Lundmark
och Ann-Louise Högström omvaldes för en tid på ett år.
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
Vad har gått bra och inte gått bra med samarbetet med Sundsvalls GK? Pär och Mats
beskriver– Sundsvall har fört in att icke medlem kan enbart boka 4 dagar innan speltid
och det har gjort att Sundsvalls medlemmar får samma bokningsprinciper på ÖGC.
Pär informerar:
Vi är stolta att kunna bidra till välgörenhet med summan 100 000 till cancerfonden,
barncancerfonden och Zonta Classic.
För att attrahera flera kvinnor att spela golf på ÖGC så finns det bland annat ett mål att
bygga tee forward. Vi har fått 110 000 från SISU som bidrag för att verkställa det.
Vi har en ambition att bygga en strandpromenad för att göra fornminnet efter Öjens
strandkant tillgängliga för medlemmar och att andra som kan tycka om att vistas på
Öjestrand. Vi kommer att söka bidrag för att anlägga strandpromenaden.

ÖGC ska ha en regelkväll den 15/4, information finns på hemsidan.

13. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar alla deltagare för visat intresse
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