Protokoll fört vid
Vårmöte i Friiberghs golfklubb
Onsdagen den 12 april 2017, i Brunnagården

Närvarande: 37 medlemmar enligt närvarolista

1.

Öppnande
Klubbens ordförande Anders Jarl hälsade de närvarande välkomna och förklarade vårmötet
öppnat. Vid eventuell omröstning fungerar närvarolistan som röstlängd.

2.

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

3.

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes utan ändringar.

4.

Anmälan av Övrig fråga att tas upp under p. 14
Inga övriga frågor anmäldes.

5.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valdes Patrik Nilsson till ordförande och Ulla-Britt Jarl till sekreterare för mötet, varefter Patrik
Nilsson övertog ordförandeklubban.

6.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera
mötesprotokollet.
Mötet valde Ronnie Bengtsson och Willy Nilsson.

7.

Presentation av
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Har funnits att tillgå på hemsidan. Anders Jarl gick dock, efter önskemål, snabbt igenom de
viktigaste detaljerna. Senior- och juniorkommittén har dessutom lämnat separata
verksamhetsberättelser.
b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
Kassören Kjell Gustafsson redogjorde för årets resultat- och balansräkning och presenterade
ett utfall 2014-2016. Per-Håkan Thern gick en greenkeeperutbildning på 4 veckor som
kostade 75 000,-. Dock ligger förlusten lägre än avskrivningarna.
Anders Jarl och Kjell Gustafsson har varit i kontakt med banken och resultatet av det mötet
blev att checkkrediten minskades och lånet ökades med samma summa. Eftersom
checkkrediten är dyrare än lånet, är det positivt för klubbens ekonomi.

8.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret
Leif Ahlström läste upp sista stycket i revisorernas berättelse (biläggs protokollet) och
rekommenderade mötet att bevilja ansvarsfrihet.

9.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive
underskott i enlighet med balansräkningen
Mötet godkände styrelsens förslag till disposition av resultatet.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas
rekommendation.
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11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
Styrelsens verksamhetsplan har funnits tillgänglig på hemsidan (bilaga) och Anders Jarl gick kort
igenom de olika delarna. Seniorkommittén har dessutom lämnat en separat verksamhetsplan
för sin verksamhet.
Kjell Gustafsson föredrog helt kort innehållet i budgeten som är en 0-budget och för första
gången i klubbens historia är den periodiserad. Man har lagt en budget för banan med 112
timmar per vecka, vilket är något lägre än sommaren/hösten 2016, där man använde 120 t/v. I
budgeten (bilaga) ligger bl a ökade intäkter från sponsring med 50 000,-.
Mötet fastställde den förelagda verksamhetsplanen och budgeten för det innevarande
verksamhetsåret.
12. Presentation av utsedda och valda kommittéledamöter och funktionärer
En organisationsplan bifogas detta protokoll. Anders Jarl gick igenom de olika delarna.
Huvuddelarna är FBG Golf AB och Friiberghs GK.
I AB finns Anders Jarl, Stina Thern, Kjell Gustafsson, Peter Sandberg, Olle Samson, Petri Suomela
från golfklubben samt Thomas Sved från Herrgården.
Följande ansvarsområden och personer finns:
Kansli/reception: Caroline Ekman, Ulla-Britt Jarl, Linda Thern
Greenkeeper: Per-Håkan Thern
PRO/Tränare: Under förhandling.
Restauratör: Viggo Erazo med egen personal
Marknadsgruppen: Petri Suomela, Lars Jonsson, Ulf Melin.
Byggnader/bana: Olle Samson, Joacim Björklund, Håkan Thern, Lars Lavén, Stig Johansson,
Torsten Hagman
Damkommitté: Birgitta Magnusson, Monica Söderstedt, Lisbeth Karlsson
Seniorkommitté: Ronny Svensson, Henrik Björkänge, Göran Egerstad, Yvonne Engman, UllaBritt Jarl.
Tävlingskommitté: Tord Alkefjärd, Caroline Ekman, Christian Gidlöf, Ulla-Britt Jarl, Birgitta
Johansson, Tommy Johansson,
Juniorkommittén: Tommy Jensen, Marcus Litz, Hildegunn Asphamn, Ingemar Asphamn,
Caroline Ekman
13. Behandling av styrelseförslag och i rätt tid inkomna motioner
Styrelseförslag nya medlems- och spelavgifter
Anders Jarl redogjorde för styrelsens förslag till nya medlems- och spelavgifter och besvarade
frågor.
Mötet beslutade godkänna det framlagda förslaget.
14. Övriga anmälda frågor och information från styrelsen
a. Vision 2020
Anders Jarl gick igenom slutrapporten för Vision 2020 (bilaga) och berörde de olika delarna
kort. Vi måste snygga till infarten till klubben, bl a bör containrarna byggas in och planer finns på
att flytta rangen ca 50 m längre ut för att ge bättre utrymme för parkeringsplatser.
Klubben ska, genom Willy Nilsson, miljöansvarig, arbeta för att klubben GEO-certifieras, som en
förlängning av det Miljödiplom vi arbetar utifrån i dag.
b. Vattenprojektet
Peter Sandberg informerade om det snart slutförda vattenprojektet som började redan 2014
men drog ut på tiden genom att länsstyrelsen inte kunde ge klara besked. En ny konsult utsågs
till slut och projektet blev godkänt i dec 2016 och grävandet började i februari 2017. Vi har fått
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beviljat 480 000,- i bidrag för detta genom EU och offerten låg på 450 000,-. Markägaren,
Anders Jonstam, bidrar med 60 000,-, eftersom projektet utökades något under arbetets gång.
Hela grävarbetet beräknas vara slutfört under veckan efter påsk.
c. 30 år 2020
2020 blir klubben 30 år och då ska vi satsa på en hejdundrande fest!
d. Canal Digital
Vi har ett abonnemang för golf via Canal Digital under säsongen.
15. Avslutning
Patrik Nilsson tackade för ett mycket bra möte och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Justeras:

Ulla-Britt Jarl

Patrik Nilsson

Ronnie Bengtsson

Willy Nilsson

Bilagor:
Närvarolista
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Organisation & Ansvarsfördelning
Budget
Slutrapport Vision 2020
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