Protokoll från Höstmöte Hammarö GK 2021-11-30

Informell del av mötet
Mötet inleddes med presentationer av;
•

Vad som hänt under verksamhetsåret

•

Vår nya klubbchef Hans Ericsson

•

Nya ban- & anläggningschefen Lars Järner

•

Utredning kring nytt bevattningssystem – Björn Nordenhammar

•

Kort sådan om utvärderingen av Sweetspot vs. MinGolf/GIT

Formell mötesdel
1) Röstlängden för mötet fastställdes med 71 närvarande medlemmar och 5 inlämnade
fullmakter.
2) Mötet godkände utlysningsförfarandet.
3) Föreslagen föredragningslista godkändes utan tillägg.
4) Till mötesordförande respektive sekreterare valdes Jörgen Lindahl och Thomas Hallgren.
5) Till justerare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet,
valdes Marita Jansson och David Klevmarken.
6) Verksamhetsplan för 2022 i preliminär form har funnits anslagen på hemsidan i mer än
två veckor. Ändringar i den kan dock komma att ske via såväl nya styrelsen som
kommittéer.
Budget för kommande räkenskapsår inklusive planerade investeringar presenterades.
Efter enstaka frågor godkände mötet såväl verksamhetsplan som budget.
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7) Styrelsen förslag enligt nedan om medlems- och spelavgifter samt övriga avgifter
fastställdes
Medlemskap

Spelrätt
2022
500

Spelrätt
2021
500

Utan spelrätt Utan spelrätt
2022
2021
500
500

Fullvärdig medlem

6 000

5 800

7 000

6 900

Vardagsmedlem
10*9

4 900
2 700

4 700
2 700

5 900
3 700

5 800
3 700

Senior 80+

2 000

1 700

2 800

2 700

Ung vuxen 22 - 27

3 500

3 200

Medlemsavgift, även
passiv

4 100

4 000

Studerande (heltid)
Golf-kul

3 500
500

3 200
500

Junior 8 - 13
Junior 14 - 21

1 300
1 900

1 300
1 900

Utöver ovanstående betalar alla medlemmar över 13 år 300 kr i städavgift som kan återfås
vid städ/arbetsinsats på klubben.
8) Motion från Lars Hammar om arvodering av styrelsen avslogs med motiveringen att
många medlemmar gör stora ideella insatser för klubben, både i tid och värde.
Beslutet var enhälligt.
Tidigare motion kring Sweetspot har föranlett en utvärdering detta system kontra
MinGolf/GIT. I detta arbete har flera medlemmar med stor kompetens kring hantering och
upphandling av datasystem, ledningspersonal och styrelsemedlemmar medverkat. Utfallet
är avrapporterat i tidigare digitalt möte och har funnits anslaget på vår hemsida i mer än
två veckor.
Styrelsen rekommenderar att vi förlänger avtalet med Sweetspot i ett år under
förutsättning att övriga tre karlstadsklubbar (Karlstad, Bryngfjorden och Sommarro) gör
detsamma.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
9) Mötet beslutade att antal styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår skall vara
oförändrat.
10) Mötet beslutade enligt valberedningens förslag till ny styrelse.
Thomas Hallgren val till ny ordförande för ett år.
Peder Gillstedt och Mats Görrel har ytterligare ett år kvar på sina mandat.
Ellinor Johansson nyval till ledamot för två år.
Per-Erik Ivansson Sjövall nyval till ledamot för två år.
Margareta Jordanskog nyval till ledamot för två år.
Karin Nilsson nyval till suppleant för ett år.
Stefan Holmstrand nyval till suppleant för ett år.
Till revisorer valdes; Peter Ek och Björn Nyqvist samt till revisorssuppleant Yeo
Dahlström, alla val för ett år.
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Till ny valberedning valdes Jörgen Lindahl och Maria Söderqvist, båda för ett år.
En tredje ledamot utses av styrelsen under våren 2022.
11) Avgående klubb- respektive banchef, Martin Zetterfeldt Edin och Cristian Svärd
avtackades i sin frånvaro. De har varit mycket viktiga för klubbens utveckling under de
senare åren.
Avgående styrelse- och kommittémedlemmar avtackades.
Stimulanspremie för juniorer tilldelades Hampus Ericsson.
Utdelning av Hole-in-one priser glömdes bort. Priserna finns att hämta på kansliet.
12) Ordförande tackade för ett långt och innehållsrikt möte och avslutade detsamma.

Vid protokollet

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

Justeras

------------------------Jörgen Lindahl (ordf)

------------------------Marita Jansson
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------------------------David Klevmarken

