
 
Protokoll från Öjestrand Golf Clubs höstmöte 2019 

 
 
Tid: 2019-11-26, 19:00 – 20:30 
Plats: Knaust, Sundsvall 
 

  
 VISION & VÄRDEGRUND  
 Verksamhetsidé    Öjestrand, klubben där alla är välkomna  

 

Vår verksamhet ska genomsyras  Glädje, Gemenskap och Kvalitet 
av värdeorden  
Bana    Lite tuffare, mycket roligare  
 
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. 

Dagordning 
 
 
1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 
  
 Uppropet förrättades genom inräkning av anslutande medlemmar till årsmöteslokal,
  56 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 

  
 Mats Överby och Per Mickelsson valdes till protokolljusterare 

 
 
 
 

6 Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året. 
 



Avgifter 

Höstmötet beslutade om följande Medlemsavgifter för 2019. 

Senior – 5.525 kr (städavgift 300kr ingår) 

Junior – 2.675 kr, 18-21 år (städavgift 300kr, ingår) 

Junior – 1.775 kr, 13-17 år 

Knatte – 600 kr, upp till 12 år 

Studerande – 2.875 kr (studieintyg för heltidsstudier krävs) 

Verksamhetsplan för 2020 

Ska ha fokus på: 

- att förstärka organisation genom anställning av kanslichef  

- att banpersonalen genomför ett nytt arbetssätt under ledning av banchef 

- att fortsatt utveckla kvalitén på banan och medlemmars möjlighet till spel på banan 

- att genom ökade intäkter från medlemsavgifter kunna investera i sand, grus, jord, 

gräsfrö på banan och även löpande underhåll för klubbens byggnader 

- att fortsatt utveckla golfhallens potential 

- att bibehålla intäkter via sponsorer och tävlingar 

Budget 2020  

 
 
Styrelsen lämnar följande förslag till driftsbudget för år 2019: 
Intäkter    8 280 000:- 
Kostnader    7 612 000:- 



Resultat          58 000:- 

 
Höstmötet godkände det framlagda förslaget till budget, medlemsavgifter och 
verksamhetsplan för 2020.  

 
 
7 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 

 30 dagar före mötet.  
 

Styrelsen lägger fram ett förslag till reviderade stadgar. Riktlinjer för framtagandet är 
Svenska Golfförbundets mall. En del av förändringen är att förtydliga ÖGC:s arbete med 
likvärdighet. 
Höstmötet röstade. Beslutet var enhälligt. De nya stadgarna är antagna.  

 
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 
 

 Frågor kring samverkan mellan klubbar. 
Det finns ett muntligt avtal mellan ÖGC och Sundsvalls GK.  
Det förs en dialog med Timrå för att i framtiden kunna samverka. 

 Samverkan mellan Hussborg GK och ÖGC har varit lyckat. 
 Det finns en önskan att ta upp samverkan mellan Sörfjärdens GK och ÖGC 
  

  
9 Mötets avslutande 

 
  Ordföranden avslutar mötet och tackar alla deltagare för visat intresse. 
   

 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 AnnaCarin Olsson, sekr.  Jan Eriksson, ordf. 
 
  
 …………………………..  …………………………… 
 
 2019 -    -    2019-   - 
 

 
 

 
Justeras   Justeras 
 

  
 Mats Överby   Per Mickelsson 
    
 
 …………………………  …………………………… 
  

 2019 -     -   2019 -     - 
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