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Protokoll från kombinerat
Vår- och Höstmöte Hammarö GK
2020-11-25

Informell del av mötet
Pga rådande pandemi blev årets vårmöte inställt och dagens därför kombinerade möte
hölls i digital form via Zoom med ordförande Jörgen Lindahl, sekreterare Thomas
Hallgren, klubbchef Martin Zetterfeldt Edin, pro Filip Andersson och banchef Cristian
Swärd på plats medan övriga deltog via i förväg meddelad länk.
Klubbens ordförande Jörgen Lindahl hälsade välkommen och öppnade mötet. Särskilt
glädjande var det stora deltagandet (175 personer).
Innan det formella mötet inleddes meddelade ordförande att punkten 11 i utsänd
föredragningslista (medlemsformer och avgifter) stryks och det utsända förslaget dras
tillbaka. Ärendet kommer att behandlas på ett extrainkallat årsmöte i januari 2021. En
arbetsgrupp inkluderande intresserade medlemmar kommer att bereda frågan på nytt och
ett nytt förslag skickas ut i god tid före det mötet. En hel del frågor ställdes och
besvarades tydligt och godtagbart.
Klubbchef Martin Zetterfeldt Edin presenterade årets golfsäsong utifrån
medlemsundersökningar i Players first och egna erfarenheter. Vi har haft hög beläggning
med ca 39.000 registrerade ronder och en hel del synpunkter på tillgänglighetsproblematik. Medlemmarna har spelat den absoluta merparten av ronderna och våra gäster
har varit färre än en normal säsong. Sannolikt har pandemin medverkat till utfallet men
även en hög greenfee - något som framfördes från flera medlemmar, och Martin höll med
om. Kommer att ändras till kommande säsong.
Klubben har begärt utträde ur Golfa Runt Vänern då det visar sig att många boende i
närområdet utnyttjar kortet i kombination med ett medlemskap i billig klubb. Vår intäkt
blir därmed så låg att den i princip ligger på självkostnadsnivå. Vi vet dock inte än om
utträdet accepteras av GRV:s organisation då uppsägningstiden är ett år.
Sweetspot diskuterades. Systemet är inte bara ett bokningssystem utan ett helt
affärssystem som ger mycket bra statistik och gott underlag för beslut av klubbledning
och styrelse. Kostnaden för 2021 är 180 tkr och styrelsen har beslutat att vi fortsätter med
det ytterligare ett år.
För 2021 kommer Yasser att driva vidare restaurang och kiosk samt möjligen även kiosk
på Getingberget, som klubben fått förfrågan från kommunen om att driva. Hasse kommer
att finnas kvar med shop och tillbringa mer tid på plats med bl.a. custom-fitting.
Martin presenterade slutligen sina och styrelsens tankar kring nya medlemsformer och hur
det skulle skapa en förbättrad tillgänglighet och samtidigt ge en god ekonomi med
möjligheter till en fortsatt god utveckling av klubbens verksamhet i linje med det vi
upplevt de senaste åren.
Banchef Cristian Swärd berättade om arbetet på banan som varit i hög grad intensivt
under året. Mycket golfspel genererar också mycket arbete på banan. Dessutom innebar
avverkningen av skog föregående vinter en hel del extra arbete tidigt på säsongen. Allt
sammantaget har det medfört att vissa förbättringsarbeten inte hunnits med i den takt som
önskats. Banan har dock varit i mycket gott skick hela säsongen – något som tydligt
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uppskattats av både medlemmar och gäster. Kritik har framkommit kring högt och tätt
gräs kring bl.a. bunkrar. Även om det förhöjer synintrycket har det på vissa ställen
onödigt hårt straffat vissa slag. Till nästa säsong kommer det att tunnas ut och på vissa
ställen tas bort. Då kommer också området mellan hål 1 och 18 att färdigställas och nya
tee 48 på hål 5, 7 och 12 skapas. Rangen skall utjämnas och få nya skyltar. Greenområdet
på hål 3 och dammen mellan 9 och 10 är problemområden som kommer att längre tid att
åtgärda. Förhoppningsvis kommer klubben att utan kostnad få fyllmassor som kan
användas för att valla in verkstadsområdet.
I chatten kom många inlägg som hyllade det fina arbetet från banpersonalen.
Formell mötesdel
1) Röstlängden för mötet fastställdes. Den digitala formen gjorde det inte möjligt att med
säkerhet kontrollera närvaron, men vi utgick från att de som anmält sig till mötet (175
personer) också deltog och var röstberättigade. Vi enades om att muntliga ja/nej-svar via
länk kunde fungera vid röstning, men vid behov av votering skulle särskilda förberedelser
behöva vidtas.
2) Mötet godkände, efter viss diskussion kring bifogade handlingar, utlysningsförfarandet.
3) Ordförande meddelade åter att punkten 11 i listan strukits (se ovan). Efter vissa frågor och
diskussion fastställde mötet föredragningslistan.
4) Till mötesordförande respektive sekreterare valdes Jörgen Lindahl och Thomas Hallgren.
5) Till justerare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet,
valdes Monica Genberg och Morgan Aronsson.
6) Ordförande Jörgen Lindahl presenterade kortfattat verksamhetsberättelsen för 2019 som i
sin helhet finns publicerad i tidningen Högaktuellt.
7) Klubben har en revisor från revisionsfirman PWC, Erik Nilsson, och en lekmannarevisor,
Björn Nyqvist. Den inkomna revisionsberättelsen över verksamhetsåret 2019
presenterades kortfattat och säger att räkenskaperna är i god ordning i enlighet med lagar
och regler och att revisorerna rekommenderar mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
8) Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019 presenterades. Styrelsen föreslår att
resultatet (+184 tkr) överförs i ny räkning.
Mötet godkände samtliga delar.
9) Mötet röstade tydligt för ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser –
verksamhetsåret 2019.
10) Verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret (2021) presenterades för
mötet. Båda godkändes med acklamation.
11) Uppskjuten punkt (se ovan).
12) Inga förslag från styrelse eller inkomna motioner fanns att behandla.
13) Mötet beslöt att antal styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår skall vara
oförändrat.
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14) Mötet godkände valberedningens förslag till ny styrelse.
Lars Järner valdes till ny ordförande för ett år.
Peder Gillstedt och Thomas Hallgren ledamöter omval två år.
Jörgen Lindahl valdes till ledamot för ett år.
Till suppleanter valdes Berit Sundberg Grinups samt Rolf Sandberg, båda för ett år.
Maria Söderqvist och Mats Görrel har ytterligare ett år kvar på sina mandat.
Till revisorer valdes; Erik Nilsson och Björn Nyqvist samt revisorssuppleant Anita
Kindemyr, alla omval ett år.
Till valberedning omvaldes Lena Hedström och nyval Charlotte Hjort, båda för ett år. En
tredje ledamot utses av styrelsen under våren 2021.
15) Inga övriga frågor för beslut anmäldes, men enstaka ytterligare frågor kring kommande
verksamhetsår besvarades av styrelsen.
16) Ordförande tackade för ett långt och innehållsrikt möte och avslutade detsamma.

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

Justeras
------------------------Jörgen Lindahl

------------------------Monica Genberg

------------------------Morgan Aronsson
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