
 

Ljungbyheds Golfklubb 
 

Protokoll från Årsmöte Vår 
 

2015-03-26 

 
                      1(2) 

 
Plats: Ljungbyhed klubbhus. Monumentvägen 2. 
                      Protokollet omfattar  § 1-12                                                                                                                      
 
Tid: 19.00 
 

Närvarande:  32 medlemmar med rösträtt.   
      

Mötets öppnande 
Klubbens ordförande Göran Sjöblom förklarade mötet öppnat och hälsade alla 
välkomna till kvällens möte. 
 

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Håkan Svensson valdes till ordförande för mötet och Karl-Olof Lööw till 
sekreterare för detsamma.  

 
§ 2 Fastställande av röstlängd för årsmötet 

Mötet beslutade att den lista som sändes runt, och på vilken alla närvarande 
medlemmar antecknade sig, skall gälla som röstlängd.  ( Bif. protokollet ) 
 

§ 3 Fråga om årsmötet behörigen utlysts 
Mötesordförande redogjorde för när och hur kallelse till årsmötet skickats ut. 
Meil, hemsidan och i Söderåsjournalen. 
Årsmötet godkände detta och tillstyrkte att årsmötet utlysts på godkänt sätt. 

 
§ 4 Fastställande av dagordning 

Den dagordning som förelåg i de distribuerade årsmöteshandlingarna 
godkändes. 

 
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll och att vid behov vara 
rösträknare föreslogs och valdes Hans Pommer och Kenneth Hjelm. 
  

 
§ 6 Verksamhet och ekonomi 

6.1 Ordf. Göran Sjöblom och Inger Ekstrand genomgick 
verksamhetsberättelsen för 2014, som var utdelad och har funnits utlagd 3 
veckor före mötet i klubbhuset. 
  
6.2. Styrelsens årsredovisning för 2014 med resultat- och balansräkning 
presenterades och kommenterades av klubbens kassör Inger Ekstrand.  
Mötesdeltagarna ställde en del frågor på de olika posterna och var nöjda med 
kassörens svar på dessa. Stora poster är banskötslen, drift av klubbhuset med 
el, vatten och fjärrvärmen. Kaffeautomaten och bollautomaten ger ett bra 
tillskott till klubben. 
Resultaträkningen visade ett överskott på 20.715:-, som överförts i ny 
balansräkning för 2015. 

 
§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 

 2014. 
Denna var utdelad och har funnits utlagd på klubbhuset 3 veckor före mötet. 
Godkändes av mötet. 



 
 
 
  

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av 
överskott i enlighet med balansräkningen. 
Mötet fastställde resultat- och balansräkningen samt beslutade att resultatet 
överföres i ny räkning. 

 
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
                                                                                                                                        
§ 10  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
                      Inga motioner eller förslag från styrelsen hade inkommit. 

 
§ 11 Övriga frågor 
                      Mötesordförande lämnade ordet fritt: 
                      Thomas Anderberg, Göran Sjöblom och Göran Svensson som är klubbens 
                       kontakter för förhandlingarna 
                       med GML Sport AB, informerade om att GML flyttar sin verksamhet till 
                       Ljungbyhed Park. 
                      Vilket är bra för klubbens verksamhet och den dagliga kontakten med dem  
                       underlättar. 
                       Bemanningen av receptionen: Inger Ekstrand och Göran Sjöblom redogjorde 
                       för vad styrelsen hade haft för kontakter med att kunna bemanna denna 2015. 
                       Styrelseledamoten Göran Svensson föreslog att mötet skulle komma med vad  
                       dessa tyckte och vad styrelsen skulle jobba vidare med. En majoritet röstade  
                        på att denna skulle bemannas och att en högre kostnad skulle accepteras. 
                        Styrelsen återkommer med förslag på detta inom kort. Medlemsantalet är lika 
                        med en viss ökning och man har haft kontakt med intresserade som tycker att 
                        klubben och banan är en positiv upplevelse. Avtalet med Perstorp hoppas  
                        man mycket av i klubbens styrelse skall upplevas som en förmån att kunna 
                       spela på dessa två banor för en billig avgift. Margareta K påminde om att 
                        medlemmarna har ett ansvar att ta emot och informera intresserade och nya  
                        medlemmar om klubbens olika aktiviteter på ett positivt sätt. 
                        

                                                        
§ 12 Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade mötesdeltagarna och överlämnade klubban till 
klubbens tidigare ordförande Thomas A som fick avsluta Årsmöte Vår.  

                      Efter mötet avtackade styrelsen och mötesdeltagarna Thomas Anderberg för  
                      hans tid som ordförande i klubben under 7-års tid. Thomas Anderberg erhöll  
                      hedersmedlemsskap i Ljungbyhed Gk som tack för sina insatser. 
 
 
Ljungbyhed 2015-03-27 
 
Vid protokollet   
 
 Karl-Olof Lööw                                    Håkan Svensson 
………………………….....                  ……………………………….         
Karl-Olof Lööw                  Håkan Svensson        
Sekreterare                   Mötesordförande        
 

 
Justeras 
  

Kenneth Hjelm     Hans Pommer                                   
…………………………....                          ......................................... 
Kenneth Hjelm                                           Hans Pommer 


