Protokoll Extra Årsmöte Hammarö GK 2021-01-28

Mötesdatum:

2021-01-28. Mötet hölls digitalt via Zoom.

Närvarande:

134 medlemmar anmälda i GIT. Lista bifogas.

Klubbens ordförande Lars Järner hälsade välkommen och öppnade mötet.
Lars informerade om den delvis agiterade debatt som rått inom klubben efter styrelsens
initiala förslag till höstmötet om nya medlemsformer - ett förslag som dock redan var
tillbakadraget inför mötet.
Vid detta beslöts att tillsätta en bred arbetsgrupp kring medlemsformer. En sådan bildades
med medlemmar från olika kategorier av spelare, med uppgift att ta fram ett förslag till ett
extra årsmöte i januari.
Arbetet utmynnade i ett alternativ med väsentligen oförändrade medlemsformer, frånsett
vissa begränsningar i antalet samtidiga bokningar och ett tillägg av GolfPlus med ett antal
fördelaktiga ekonomiska erbjudanden.
Styrelse och ledning är eniga om att såväl debattklimat som enskilda uttalanden, före,
under och efter höstmötet, inte varit förenliga med klubbens verksamhetsidé och
värdegrund.
När ett öppet brev till styrelsen från mer än 50 medlemmar inkommer med starkt
ifrågasättande av beslut kring Sweetspot och krav på enskilda möten i frågan så ser
styrelsen sitt förtroendekapital som i stort förbrukat.
Lars meddelar att han i och med att dagens möte avslutas omedelbart avgår som
ordförande i klubben. Övriga styrelsemedlemmar väljer att sitta kvar fram till kommande
höstmöte och ställer då sina platser till förfogande för val av ny styrelse.
1) Fastställande av röstlängd.
Mötet godkände att röstlängden är identisk med anmälningslistan i GIT. Röstning via
Menti kompletterat med chat och SMS accepterades.
2) Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Kallelse till mötet skickades ut via mail 12/1. Möteshandlingar fanns tillgängliga på
hemsidan och klubbens anslagstavla från 13/1.
Deltagarna ansåg mötet stadgeenligt utlyst.
3) Fastställande av föredragningslista.
Utskickad föredragningslista godkändes utan tillägg.
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4) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötesordförande utsågs sittande (Lars Järner) och till sekreterare Thomas Hallgren
5) Till justerare utsågs Annicka Tigér och Kjell Edlund.
6) Medlems- och spelavgifter
Avseende medlemsformer presenterades två alternativ. Alternativ 1 innehåller
begränsningar av antalet samtidiga bokningar samt en ny medlemsform för fullvärdiga
medlemmar, GolfPlus med fördelar och erbjudanden i form av; Rangekort 1.800 bollar,
rabatt golfbilshyra, lektioner 2 x 25 min, simulator 4 tim, fri lånevagn, pikétröja, årskort
träningshall, avslutningstävling med lunch, gruppträning – allt till ett uppskattat värde av
ca 7.500 kr. Pris 8.000 kr med spelrätt och 9.100 utan.
Alternativ 2 innehåller samma begränsningar men inget GolfPlus.
Frågor från mötet kom om inte GolfPlus kunde erbjudas andra än fullvärdiga. Styrelsen
utesluter inte detta men vill avvakta intresset från fullvärdiga medlemmar och om möjligt
återkomma med ett erbjudande.
Vid omröstning vann alternativ 1 med siffrorna 56 mot 48.
Avseende spelavgifter fanns även där två förslag: Alternativ 1 föreslår en höjning med
300 kr för alla utom juniorer och 10 x 9 hål. Alternativ 2 innebär att 80+ och Ung vuxen
höjs med enbart 200 kr.
Röstningen utföll med helt övertygande majoritet till alternativ 1 och avgifterna för 2021
fastställdes därmed enligt nedan.

Medlems- och spelavgifter Hammarö Golfklubb 2021
Spelrätt 2021
Medlemsavgift, även passiva

Utan spelrätt
2021
500 kr
500 kr

Städavgift (aktiva)

300 kr

300 kr

Fullvärdig inkl. GolfPlus

8 000 kr

9 100 kr

Fullvärdig medlem

5 800 kr

6 900 kr

Vardagsmedlem

4 700 kr

5 800 kr

10 x 9 hål

2 700 kr

3 700 kr

Senior 80+

1 700 kr

2 700 kr

Ung vuxen 22 - 27 år

3 200 kr

4 000 kr

Junior 0 - 8 år

-

500 kr

Junior 9 - 13 år

-

1 300 kr

Junior 14 - 21 år

-

1 900 kr

Spelavgift / Medlemskap
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7) Ordförande tackade för mötet och avslutade.

Vid protokollet
------------------------------------Thomas Hallgren

------------------------------------Lars Järner (mötesordf)

Justeras
------------------------------------Kjell Edlund

-------------------------------------Annicka Tigér

Protokollet godkänt via mail av samtliga ovan. Ett underskrivet original kommer att finnas
tillgängligt på klubbhuset senare.
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