Protokoll från
Höstmöte i Friiberghs golfklubb
Onsdagen den 11 november 2015, i Brunnagården

Närvarande: 52 medlemmar enligt närvarolista

1.

Öppnande
Martin Gode hälsade de närvarande välkomna och förklarade höstmötet öppnat.

2.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Kallelse har skickats till samtliga medlemmar via e-post och kallelsen har dessutom funnits på
hemsidan inkl bilagor. Mötet ansåg att kallelsen skickats ut korrekt.

3.

Fastställande av röstlängd för mötet
Beslutades att röstlängd ska upprättas i samband med ett eventuellt röstningsförfarande. Som
röstlängd fungerar då avprickningslistan för närvaro.

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valdes Martin Gode till ordförande och Ulla-Britt Jarl till sekreterare för mötet.

5.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera
mötesprotokollet.
Mötet valde Åke Engström och Kjell Gustafsson.

6.

Anmälan av Övriga frågor för diskussion under punkt 11.
Pär Lihufvudh, Väino Vimberg och Mikael Fredriksson anmälde frågor att tas upp under p 11.

7.

Fastställande av års- och spelavgifter för kommande år.
Vid vårmötet 2015 beslutades, i enlighet med tidigare stadgar, att bibehålla samma avgifter som
denna säsong:
Fastställdes att behålla avgifterna för 2016 till desamma som 2015.

8.

Val av
a. klubbens ordförande för en tid av 1 år.
Valdes Anders Jarl
b. kassör för en tid av 2 år
Valdes Kjell Gustafsson
c. sekreterare för en tid av 1 år (fyllnadsval)
Valdes Stina Thern
d. 2 styrelseledamöter på 2 år
Valdes Bernt Sahlberg och Olle Samson till styrelseledamöter på 2 år
e. 2 ledamöter på 1 år (fyllnadsval)
Valdes Petri Suomela och Peter Sandberg
f. suppleanter för en tid av 1 år
Valdes Marie Keller och Willy Nilsson
g. två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år
Valdes Tommy Helmerskog (auktoriserad revisor) och Väino Vimberg
Valdes Leif Ahlström som revisorssuppleant
h. en ledamot i valberedningen för en tid av 2 år
omvaldes Ronnie Bengtsson.
Ronny Svensson kvarstår som sammankallande.
En ledamot väljs av styrelsen, dock ingen som står på omval nästa år
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i. ombud (1 pers) till Upplands Golfförbunds GDF-möte
Utses av och inom styrelsen
j. ombud (1 pers) vid FBG Golf AB:s årsstämma
utses av och inom styrelsen
9.

Behandling av styrelseförslag och inkomna motioner
a. Bengt Björklund: Motion om inköp av ny bollmaskin. Styrelsen föreslår att motionen bifalles.
Beslutades enhälligt att motionen skulle bifallas.
b. Pär Lihufvudh: Motion om ny logotype och inköp av ny bollmaskin.
Mötet biföll motionen om inköp av ny bollmaskin i enlighet med föregående beslut.
Enligt mötets beslut kommer styrelsen att arbeta med att ta fram en ny logotype och i
samband med detta även beräkna kostnader för detta.

10. Övriga frågor
a. Pär Lihufvudh: Ville veta hur det kunde komma sig att greenerna drabbades så hårt i juni-juli.
Frågan fick bli obesvarad eftersom ingen fanns närvarande på mötet med specifik kunskap om
detta.
b. Mikael Fredriksson föreslog att vissa sponsoravtal kunde innefatta rabatter för medlemmar
och där även klubben får en del. Petri Suomela, ny ansvarig för klubbens marknadsföring,
lovade att ta med detta i det framtida arbetet.
c. Väino Vimberg redogjorde lite för klubbens finanser. Klubben amorterar 100 000 kr per år och
om 4-5 år har vi amorterat av det lån som togs för utbyggnaden av banan. Därefter har vi
enbart en checkkredit kvar, som ju av naturliga skäl går upp och ner.
Han visade också upp ett papper med klubbens befintliga sponsorer och föreslog att samtliga
skulle tänka efter vilka fler företag som skulle kunna bli sponsorer.
11. Genomgång av året som varit och planer för framtiden
Anders Jarl höll en dragning om vad som hänt under året och bl a hur den nya styrelsen kommer
att arbeta vidare med stöd av utvecklings- och målarbetet 2020.
I anslutning till denna dragning berättade också Peter Sandberg om våtmarksprojektet, som
skulle varit igång nu men som har blivit framskjutet eftersom Länsstyrelsen i Uppsala behöver ett
miljöbeslut. Detta tas någon gång i februari och projektet blir alltså minst ett år försenat!
12. Avtackning
Anders Jarl tackade de närvarande avgående ledamöterna, Marcus Litz, Joacim Björklund och
Martin Gode med varsin blombukett.
13. Avslutning
Martin Gode tackade för ett mycket bra möte och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Justeras:

Ulla-Britt Jarl

Martin Gode

Kjell Gustafsson

Åke Engström

Bilagor:
Närvarolista
Motion från Bengt Björklund med styrelsens förslag till beslut
Motioner från Pär Lihufvudh med styrelsens förslag till beslut

Sidan 2 av 2

