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Plats: Ljungbyhed klubbhus. Monumentvägen 2. 
                      Protokollet omfattar § 1-9                                                                                                                    
Tid: 19.00 

Närvarande:  50 medlemmar med rösträtt. Varav 9 st. enligt inlämnat  
fullmakter som ger ombud rätt att rösta..   

     
Mötets öppnande 
Klubbens ordförande Göran Sjöblom hälsade alla välkomna och förklarade  
extra årsmöte för öppnat. 
 

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Göran Sjöblom 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 och anslag på klubbens anslags tavlor. 
Årsmötet godkände detta och tillstyrkte att årsmötet utlysts på godkänt sätt. 

 
§ 4 Fastställande av dagordning för årsmötet 

Den dagordning som förelåg i de distribuerade Extra årsmöteshandlingarna 
godkändes. 

 
§ 5 Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare 

Till att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll och att vid behov vara 
rösträknare föreslogs och valdes Ann-Eva Åberg och Rickard Lindsjö. 
  

§ 6 Presentation av omförhandlade avtal 2017(bifogas protokollet ) 
Ordförande Göran Sjöblom presenterade förslag på avtalen med GML (3år), 
PEAB (1år ), Pron ( 1år ), Restaurangen, ( 1år ) och Klippans kommun ( t.o.m.  
 Augusti 2020)Information avseende övriga förslag och ändringar från Extra 
årsmötet 2016. Extra årsmötet kommenterade och kom med förlag enligt 
följande gällande punkterna 1-9. Punkt 2. Omfördelning av avg. med höjd 
medlemsavg. Hans Pommer frågade om styrelsen hade kontrollerat med 
skattemyndigheten om det är tillåtet att flytta över en större del än vad vi har 
haft tidigare år, av det som hit tills betecknas som spelrättsavgift i Aktiebolaget ( 
som är momsredovisnings registrerade), till Golfklubben som inte är 
momsredovisningsregistrerade och kalla det medlemsavgifter. Inger Ekstrand 
svarade att kontroll ännu ej skett med skattemyndigheten, men det kommer att 
ske för att få klarhet i vad som gäller. Punkt 5. Medlemmar från andra klubbar 
alla kategorier får fri spelrätt för 1500:-kr/år (karensår ). Mötet beslöt att stryka 
”alla kategorier ” och istället införa: Medlem från annan klubb erhåller 
obegränsad spelrätt mot erläggande av 1500:-kr/år , gäller inte medlem i annan 
klubb som endast har löst ett greenfee medlemskap i sin hemmaklubb och 
betalar någon form av greenfee för att spela på sin hemmabana.  

 
  

 



 
 
§ 7 Presentation av styrelsens föreslagna årsavgifter för 2017( Bifogas 

protokollet ) 
                      Göran Svensson presenterade enligt den till extra årsmötet bifogade 

handlingen, 3 olika alternativ till höjning av årsavgift samt 1 alternativ till sänkt 
årsavgift. Styrelsens förslag gäller alternativ 2, innebär en höjning med 500:-kr 
för år 2017 fullvärdig medlem ( senior ). Höjning av övriga medlemskategorier 
se bif. förslag. 

                      Bengt Herner förespråkade att alternativ 3, med en höjning av 250:- kr för år 
2017/ fullvärdig medlem skulle röstas fram, med tillägg att klubben behövde en 
aktiv marknadskommitté som kunde öka t.ex. sponsorintäkterna väsentligt. 
Detta förslag fick endast 2 röster. 

                      Hans Pommer , ombud för Thomas Anderberg, framlade ytterligare alternativ 
enligt förslag från T. A. Nuvarande årsavgift förblir oförändrad, styrelsen 
uppmanar samtliga medlemmar att betala in sin oförändrad avgift senast 31 
december 2016 enligt utsända fakturor. Beslut om ny årsavgift bordläggs till 
ordinarie årsmöte i slutet på februari 2017. Detta förslag fick inget gehör av 
Extra Årsmötet. 

                      Golfkrogen hade inkommit med eget förslag enlig följande: I samband med 
fakturering av årsavgifterna lägger klubben på 500:- kr på fakturan, för dessa 
500:- kr köper klubben presentkort hos Golfkrogen och delar ut till respektive 
medlem. Klubben betalar 500:- kr och får ett presentkort till ett värde av 600:- kr 
att lämna ut till medlemmarna. Inger Ekstrand meddelade, att detta inte var 
genomförbart däremot lovade styrelsen ombesörja att tillsammans med 
årsavgift fakturan skulle biläggas ett separat bangiro inbetalningskort  med 
Golfkrogens bankgiro, så stod det varje medlem fritt att köpa ett presentkort för 
500:- kr till ett värde av 600:- kr att utnyttjas på Golfkrogen. 

                      Extra årsmötet föreslog till styrelsen att man måste vara mer aktiv med att 
marknadsföra golfbanan genom annonser där det t.ex. omtalas att ordinarie 
greener är öppna så gott som året om, vilket är ganska unikt för vår klubb. 
Påtalades att det är viktigt för alla medlemmar att vara behjälplig med att 
rekrytera nya medlemmar och intressera ungdomar för att säkra tillväxten i 
klubben. Prons roll i detta diskuterades.     

 
§ 8 Beslut gällande omförhandlade avtal och årsavgifter för 2017 
                      Efter genomgång av förslag till avtal och årsavgifter för 2017 skedde röstning 
                      Och följande beslut antogs: 
                      Extra Årsmötet röstade med stor majoritet JA till de avtal som styrelsen 
                      presenterat gällande GML, PEAB, Pron, Golfkrogen och Klippans Kommun. 
                      Extra Årsmötet röstade med stor majoritet JA, till en avgiftshöjning enligt  
                      alternativ 2, som styrelsen förordade, vilket innebär en höjning med 500:- kr för 
                      2017/fullvärdig medlem(senior). 
                        
   § 9  Mötets avslutande 
                     Ordförande Göran Sjöblom påminde om den kommande 
                     Sponsortävlingen/Klöverslaget på söndag 30 oktober och hoppades att många 
                      fler anmälde sig till denna eller alternativ satte 
                      in anmälningsavgiften på klubbens Bg om man inte kunde delta. 
                      Påminde om vintergolfen 2016-2017 kommande lördag-söndag med start den  
                      5:e november. 
                      Ordförande tackade samtliga närvarande på Extra Årsmötet för att man 
                       Hör sammat kallelsen och varit med om att fatta viktiga beslut gällande 
                       Klubbens framtid. Därefter förklarades Extra Årsmötet för avslutat. 
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Karl-Olof Lööw                Göran Sjöblom        
Sekreterare                 Mötesordförande        
 

 
Justeras 
                                                    

        
 
        Ann-Eva Åberg                                       Rickard Lindsjö 


