Protokoll
Vårmöte Hammarö GK
2021-04-27

Mötesdatum:

2021-04-27. Mötet hölls digitalt via Zoom.

Närvarande:

140 medlemmar anmälda i GIT. Lista bifogas.

Klubbens ordförande Jörgen Lindahl hälsade välkommen och öppnade mötet.

Informell del
Mötet inleddes med en informationsdel där klubbchef Marin Zetterfeldt Edin talade om
det aktuella läget på klubben och förklarade lite funktioner i Sweetspot. Efter avklarade
städaktiviteter är vi nu redo för en härlig golfsäsong. Information gavs även om planer på
två padelbanor.
Banchef Cristian Swärd talade vidare om skicket på banan efter en lite besvärlig vinter
och om tankarna kring den pågående invallningen kring verkstaden.
Vidare fick vi en intressant föreläsning av banarkitetkt Johan Benestam om det perfekta
golfhålet och om framtidsplanerna kring hål 4.
Avslutningsvis presenterade Head Pro Filip Andersson hur ”Nybörjarresan” går till och
uppmanade till mer engagemang för att stötta våra nya golfare. Som en viktig del söker vi
faddrar som kan stötta nybörjarna, t.ex med introduktionsronder.
Formell Årsmötesdel
1) Fastställande av röstlängd.
Mötet godkände att röstlängden är identisk med anmälningslistan i GIT. Vid behov av
votering accepterades röstning via Menti.
2) Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Kallelse till mötet skickades ut via mail mer än två veckor i förväg. Möteshandlingar
fanns tillgängliga på hemsidan och klubbens anslagstavla vid samma tid.
Deltagarna ansåg mötet stadgeenligt utlyst.

Protokoll Vårmöte HöGK 2021-04-27

3) Fastställande av föredragningslista.
Utskickad föredragningslista fastställdes utan tillägg.
4) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötesordförande utsågs sittande (Jörgen Lindahl) med undantag för punkt 8 som
handlar om ansvarsfrihet. För denna punkt valdes Björn Engström till mötesordförande.
Thomas Hallgren valdes som mötessekreterare.
5) Till justerare, tillika rösträknare, utsågs Elisabeth Andersson och Peter Adolfsson.
6) Verksamhetsberättelse och årsredovisning.
a) Jörgen Lindahl presenterade kortfattat styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret, som funnits publicerat i Högaktuellt sedan mer än två veckor.
Inga oklarheter framkom.
b) Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning
för det senaste verksamhetsåret presenterades. Styrelsen föreslog att överskottet skulle
överföras i ny räkning.
Enstaka frågor med oklarheter från mötesdeltagare rätades ut.
7) Mötet fastställde resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet
balansräkningen.
8) Ansvarsfrihet (ordf Björn Engström)
Revisor Erik Nilsson gick igenom revisonberättelsen kortfattat och uttalade att
årsredovisning och förvaltningsberättelse uppfyllde legalt ställda krav. Revisorerna
rekommenderade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
9) Motioner
Sammanlagt sju motioner hade inkommit till mötet. Dessa och styrelsens svar läggs som
bilaga till protokollet.
Motionerna 1, 2 och 3 om förbättrad information till medlemmarna samt att göra
styrelseprotokoll tillgängliga på hemsidan bifölls. Motion 4 om att hål 15 är Out of
bounds vid spel på hål 14 bifölls. Mötet godtog styrelsens önskan om att tillsätta en
utredning kring Sweetspot. Den skall redovisas i god tid före höstmötet så att beslut om
fortsättning kan tas då. Därmed avslogs motion 5 och 6. Även motion 7 om utökad
greenfee-samarbete med andra klubbar avslogs.
10) Investering stubbfräs
Efter genomförd stubbinventering har styrelsen föreslagit att vi investerar i en egen
stubbfräs till en kostnad av 163.000 kr. Mötet tillstyrkte förslaget.
11) Handlingsplan Vision 50/50
Förändringsledare Berit Sundgren Grinups redovisade arbetsgången kring
klubbutvecklingsprogrammet och gick igenom huvuddelarna av förslaget till
handlingsplan för kommande fem år.
Mötet beslöt att handlingsplanen antas.
12) Diplomering Vision 50/50
Klubbrådgivare Stefan Jansson från SGF gratulerade klubben och delade ut diplom till
Hammarö GK som första värmlandsklubb som gått igenom hela uppstartsdelen av Vision
50/50.
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13) Övrigt
Lars Hammar höll ett inlägg om sina tankar kring senaste halvårets diskussion och
diskussionsformer inom klubben.
Ordförande Jörgen Lindahl tackade för det stora intresse som mötesdeltagarna visat och
önskade alla en härlig golf-sommar!

Vid protokollet

------------------------------------Thomas Hallgren

------------------------------------Jörgen Lindahl (mötesordf)

Justeras

------------------------------------Elisabeth Andersson

-------------------------------------Peter Adolfsson

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