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

Närvarande:  45 medlemmar med rösträtt. 40 st. närvarande och 5 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 med ändringen att § 13 flyttades att ta efter § 11. 

 
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

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

§ 6 Verksamhet och ekonomi 
6.a  Göran Sjöblom kommenterade verksamhetsberättelse för 2016, som var 
utdelad och har funnits utlagd 1 vecka före mötet i klubbhuset. Från Årsmötet i 
höstas hade alla avtalen blivit klara nu med PEAB, Golfrestaurangen,GML-
Sport AB och Klippans kommun. Frågor som ställdes var bl.a. om varför man 
inte hade med alla kommittéers verksamhetsberättelser. Felskrivet med antal 
medlemmar. Skall vara  
323 st.medlemmar och + 63 st. med spelrätt. Avtalet med PEAB går ut den 
siste mars 2017. Nytt avtal tecknas före detta datum av den nya styrelsen. 
  
6.b. Styrelsens årsredovisning för 2016 med resultat- och balansräkning 
presenterades och kommenterades av Göran Svensson. Förklarade varför man 
hade slagit ihop Golfservice AB med klubbens ekonomi, vilket är lättare att 
förstå alla de olika konton för den enskilde medlemmen. Mötesdeltagarna 
tyckte så också efter Göran S presentation. Och biföll densamma med 
applåder! Klubben har ett kapital på  184.000:- per den 31/12 2016. Viktigt inf 
till alla. Då det är lätt att felaktiga rykten sprids om klubbens ekonomi. 
 

 



  
§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 

 2016. 
Klubbens revisor Mona Losell uppläste denna. 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 2016 
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
                                                                                                                                        
§ 10  Fastställande av årsavgifter för 2018. 
                      Beslutades oförändrade avgifter 2018. 
 
§ 11               Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 
                      Mötet beslöt att det skulle vara 1+5 ledamöter och två suppleanter. 
   
§ 13                Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
                       Tre ( 3 ) stycken motioner hade inkommit. Två från Ann-Eva Åberg och en från  
                       Thomas Anderberg. Motion nr 1: från Ann-Eva Å handlade om gällande om 
                        medlem utan rösträtt kan väljas till styrelseledamot: Drogs tillbaka av  
                        Ann-Eva Åberg. Motion nr 2: Handlade om att minska antal ledamöter i  
                        valberedningen från tre till två. Avslogs av mötet. Styrelsen hade beslutat att 
                         inte tillstyrka denna motion. 
                        Motionen från Thomas Anderberg gällande ändring av stadgarna till att 
                        återigen ha ett årsmöte vår och ett årsmöte höst. Styrelsen hade beslutat att 
                        inte tillstyrka denna motion. Denna motion föranledde en mer ingående  
                        förklaring av Göran Svensson som hade ingått i gruppen som hade arbetat  
                        med stadgeändringarna. Göran S medgav att denna förändring inte var rätt, 
                        då det är svårt att fastställa årsavgiften vid endast ett årsmöte i februari 
                        månad. Uppmanade den nya styrelsen att se över stadgarna kommande 
                        år. Mötet beslöt enligt detta att ge uppdrag till den nya styrelsen att se över 
                        dessa förslag av Thomas A till ändring. 
 
§ 12                Val  
                       a/  Klubbens ordförande för en tid av ett år. 
                            Två förslag kom fram på mötet: Thomas Anderberg och Hans Viebke 
                             Beslut om ja eller nej-rop skulle genomföras, men votering begärdes och 
                             sluten omröstningen genomfördes med valsedlar: Detta utföll så att  
                             Thomas Anderberg fick flest röster och mötesordförande bekräftade detta  
                              med klubbslag, enligt stadgarna § 19. Thomas Anderberg vald till 
                              ordförande i Ljungbyheds Golfklubb år 2017. 
                             
                         b/ Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två ( 2 ) år. 
                             Mötet beslöt att välja Teddy Mélen och Ulf Jönsson för en tid av två år att 
                              ingå i styrelsen. Nyval. 
                             Fyllnadsval på ett år(1) efter Inger Ekstrand, valdes Ann-Eva Åberg av  
                             mötet. 
                             Fyllnadsval på ett år(1) efter Göran Svensson, valdes Rickard Lindsjö av  
                             mötet. 
                       c/ En ( 1 ) suppleant i styrelsen för en tid av två ( 2 ) år , valdes Marie Madsén.  
                           Nyval. 
                           En (1 )  suppleant i styrelsen för en tid av ett ( 1 ) år, valdes Åsa-Hjelm-Berg 
                            och med turordning ett (1 ). Nyval. 
                       d/ Två ( 2 ) revisorer jämte suppleant för en tid av ett ( 1 ) år. 
                            Valdes Hans Pommer och Göran Svensson. Nyval. som suppleant valdes  
                            Lena Tebring, omval.   
                      e/ Tre ( 3 ) ledamöter i valberedningen för en tid av ett ( 1 ) år , av vilka en  
                           skall utses som ordförande. Förslag kom från mötet på Ingegerd Jansson, 
                          dock ej villig som ordförande att ingå i valberedningen. Invaldes av mötet. 
 



                         
                         Hänsköts till styrelsen att försöka få fram två ledamöter att ingå i denna, 
                         då inga från mötet var beredda att ingå i valberedningen 2017. 
                        f / Ombud till GDF-möte. 
        Styrelsen inom sig utser detta ombud. 
 
 
§ 14    Övriga frågor 
                        Information från damkommittén & herrkommittén: Gemensam startid på 
                        tisdagsfm är med samling kl 08.30 och start kl.08:45 på hål ett och hål 10. 
                        Start den 4 april. 
                        Kvällsgolfen som vanligt, ingen ändring. Arbetsdag den förste april.  
                        Då det var många i styrelsen som slutade, gjorde sig Göra Svensson  
                        talesperson för dom som skulle avgå med att tacka alla medlemmar och  
                        styrelse för ett gott samarbete under åren. Avtackning med blommor hade  
                        man i styrelsen beslutat sedan tidigare att man inte skulle göra utan att man  
                        utdelar greenfee checkar till de avgående ledamöterna i stället. Göran  
                        Sjöblom framförde sitt och styrelsen tack till alla medlemmar och ideella  
                        krafter i alla kommittéerna för ett fantastiskt jobb som läggs ner av alla. Både  
                        Göran Sjöblom & Göran Svensson önskade den nye ordförande Thomas 
                        Anderberg med styrelsen, lycka till med fortsatt arbete i klubben framöver. 
                         
                                                                              
§ 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 2017-02-23 
 
Vid protokollet   
 
  Karl-Olof Lööw                                   Håkan Svensson  
………………………….....                  ……………………………….         
Karl-Olof Lööw                  Håkan Svensson        
Sekreterare                   Mötesordförande        
 

 
Justeras                                    

 Tord Larsson                                              Kenneth Hjelm 
…………………………....                          ......................................... 
  Tord Larsson                                            Kenneth Hjelm 


