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Plats: Ljungbyhed klubbhus. Monumentvägen 2. 
                      Protokollet omfattar  § 1-15                                                                                                                    
 
Tid: 19.00 
 

Närvarande:  37 medlemmar med rösträtt. 33 st närvarande och 4 st inlämnade 
 med fullmakt.    

    
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. 
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 Thomas Anderberg. 
  

§ 6 Verksamhet och ekonomi 
6.a  Inger Ekstrand genomgick verksamhetsberättelsen för 2015, som var 
utdelad och har funnits utlagd 3 veckor före mötet i klubbhuset. Frågor som 
ställdes var bl.a. om Golfhäftet och vad det ger i intäkter, snitt greenfee för 
klubben? 180:- Vad ger de två stora tävlingarna då banan är stängd under tre 
dagar, men öppen efter kl.16:00 dessa dagar? Svar c:a 20.000:-/tillfälle. 
Fråga till styrelsen: Varför redovisas inte alla kommittér? 
  
6.b. Styrelsens årsredovisning för 2015 med resultat- och balansräkning 
presenterades och kommenterades av klubbens kassör Inger Ekstrand.  
Mötesdeltagarna ställde en del frågor på de olika posterna.  Kaffeautomaten, 
Returpack och Svenska Spel ger ett bra tillskott till klubben. Bollautomaten har 
gett mindre än tidigare år vilket flera av mötesdeltagare hade frågor på. Varför?  
Resultaträkningen visade ett plus (+) på 40.000.- 

 
 § 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 

 2015. 
Denna var utdelad och har funnits utlagd på klubbhuset 3 veckor före mötet. 
Godkändes av mötet. 
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§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av 

överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 
Mötet fastställde resultat- och balansräkningen samt beslutade att resultatet 
överföres i ny räkning. 

 
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 2015 
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
                                                                                                                                        
§ 10  Fastställande av årsavgifter för 2017. 
                      Beslutades att återkomma med detta vid ett senare möte. 
 
§ 11               Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 
  Enligt beslut av årsmöte höst 2015-11-25. 
 
§ 12                Val  
                       a/  Klubbens ordförandeför en tid av ett år. 
                       b/ Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två ( 2 ) år. 
                       c/ En ( 1 ) suppleant i styrelsen för en tid av två ( 2 ) år , samt beslut om  
                           turordning mellan suppleanterna. 
                       d/ Två ( 2 ) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett ( 1 ) år. I detta val får  
                            ej styrelsen deltaga. 
                       e/ Tre ( 3 ) ledamöter i valberedningen för en tid av ett ( 1 ) år , av vilka en  
                            skall utses som ordförande. 
                        f / Ombud till GDF-möte. 
    Valen på årsmöte höst  2015-1125 gäller intill nästa ordinarie årsmöte. 
 
§ 13                  Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
                         Inga hade inkommit.  
 
§ 14    Övriga frågor 
                         Mötesordförande lämnade ordet fritt: 
                         Det framkom från dom som arbetar ideellt i receptionen att man var tveksam  
                         till att fortsätta då man får kritik från klubbens medlemmar om än det ena och  
                         det andra som rör klubben Om det finns något som man inte är nöjd med 
                         skall detta framföras till styrelsen. Uppmaning från klubbens ordförande att 
                         man uppträder med lite respekt mot dom arbetar ideellt för klubben, gäller allt  
                         arbete som idag utförs av klubbens medlemmar på frivillig basis. 
                         Ann Eva Åberg anmälde att hon är villig att hjälpa till och att avlasta klubbens  
                         kassör Inger E med hennes viktiga ekonomiska verksamhet som hon utför till  
                         klubben, vilket emottages tacksamt av mötet. 
                                                                              
§ 15 Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade mötesdeltagarna och överlämnade klubban till 
klubbens ordförande Göran Sjöblom som i sin tur tackade Håkan S och Karl-
Olof L för genomförandet av årsmötet och påminde om att Bolagsstämman som 
fortsatte direkt efter årsmötet 

 
Ljungbyhed 2016-03-07 
 
Vid protokollet   
 
  Karl-Olof Lööw                                   Håkan Svensson 
………………………….....                  ……………………………….         
Karl-Olof Lööw                  Håkan Svensson        
Sekreterare                   Mötesordförande        
 

 
Justeras                Hans Pommer                           

Thomas Anderberg 
…………………………....                          ......................................... 
Thomas Anderberg                                         Hans Pommer 


