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Plats: Digitalt via Teams pga. coronapandemin. 
Tid: 19.00 
 

 
Protokoll: omfattar § 1-9 
Närvarande digitalt via Teams: 18 medlemmar med rösträtt. 
 
§ 1.  Fastställande av röstlängd för mötet 
Klubbens ordförande Karl-Olof Lööw hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Mötet beslutade att alla som loggat in på det digitala mötet noteras av Monica Johansson och skall gälla 
som röstlängd. 
 
§ 2. Fråga om mötet blivit utlysts på rätt sätt  
Karl-Olof Lööw redogjorde för när och hur kallelse till mötet skickats ut. Mötet godkände detta och 
tillstyrkte att årsmötet utlysts på godkänt sätt. 
 
§ 3. Framställande av föredragningslista   
Dagordningen förelåg i de distribuerade årsmöteshandlingarna. Mötet biföll och godkände denna.  
 
§  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Karl-Olof Lööw valdes till mötesordförande och Marie Augustsson till sekreterare. 
 
§ 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet 
Till att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll och att vid behov vara rösträknare föreslogs  
och valdes Åsa Hjelm-Berg och Hans Pommer.  
 
§ 6 a) Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån                                                                       
Styrelsens informerade om att årsavgifterna varit oförändrade i 5 år och föreslog en höjning med 100 kr 
per medlemskategori. Förslaget innehöll även att man endast kan bli ny medlem en gång, dvs. tidigare 
medlemmar kan ej bli ny medlem igen. 
 
Vidare informerades om att avgift för årsgreenfee beslutas av styrelsen och att den höjs till 1800 kr för år 
2021. För kännedom kvarstår kravet att man är fullvärdig medlem i en annan klubb för minst 4000 kr och 
att medlemskap i annan klubb ska kunna styrkas. Årsgreenfee endast kan nyttjas om man inte varit 
medlem hos oss på 3 år. Formuleringen som innehåll ordet brevlådeklubb togs bort från årsgreenfee-
beskrivningen enligt mötets önskan. 
 
Mötet biföll och godkände ovanstående förslag på årsavgifter och regler för ny medlem och årsgreenfee. 
 
Hans Pommer föreslog en översyn av de olika medlemskategorierna då de är för många i nuläget. Mötet 
gav styrelsen detta i uppdrag till nästa årsmöte höst 2021. 
       
§ 6 b) Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret                                                                                                                                                    
Styrelsens förslag verksamhetsplanen för 2021 fokuserade på att klubben ska: 

 Öka intäkterna. 
 Öka de ideella insatserna för att kunna sköta driften av klubben. 
 Förbättra golfbanans kvalitet. 

Börje Svahn informerade om budgetförslaget för 2021 och hade en genomgång, baserat på intäkter och 
kostnader, för 2020.  Kommunens bidrag har tidigare varit 250 000 kr, men är sänkt i år och 2021 blir det 
endast 100 000 kr/år under kommande 5 år. Positivt är att klubbens ekonomi har förbättrats och årets 
underskott har vänt till ett beräknat överskott vid årets slut. Glädjande är också att Annehem (Peab) kommer 
att bidra med 100 000 kr till bevattningsanläggningen under 2021. 
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Marknadskommitténs Kenneth Hjelm lyfte fram att det kan bli svårt att bibehålla samma sponsorintäkter 
eftersom många företag har det svårt pga. coronapandemin. MAK ska göra vad de kan och påbörjar snart 
arbetet med att söka sponsorer. Till detta arbete önskar de att Inger Ekstrand gör en lista över de 
sponsorfaktureringar som gjort under 2020. Styrelsen tar med ärendet till ekonomigruppen för åtgärd.   
 
Mötet fastställde därefter styrelsens verksamhetsplan samt biföll och godkände budget för kommande 
verksamhets- och räkenskapsår 2021. 
                    
§ 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
Inga inkomna motioner fanns att diskutera.  
    
§ 8. Val av  
Valberedningens Jan Berg presenterade deras förslag på ledamöter. 
 

a)  Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år                                                                                            
 Peter Timischl föreslogs och valdes till ordförande på 1 år. 
 

b.1)  Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år   
 Åsa Hjelm-Berg och Erik Karlsson föreslogs och valdes till ordinarie ledamöter på 2 år.  

  
b.2) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av ett (1) år                                                                                 

 Monica Johansson och Marie Augustsson har 1 år kvar på sin mandatperiod.  
 Börje Svahn föreslogs och valdes på 1 år som ordinarie ledamot på 1 år.  
 
c)  Två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år                                                      
 Som 1:e suppleant föreslogs och valdes Per Lindholm på 1 år.  

    Vakans finns på 2:e suppleant och valberedningen föreslog att styrelsen ges i uppdrag att 
 försöka hitta en person till denna plats. Mötet biföll och gav styrelsen detta uppdrag.  

 d)  Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens 
 ledamöter inte deltaga.                                                                                                                                                             
 Till revisorer valdes Göran Svensson och Lena Tebring om på 1 år. Ulf Öhman valdes om 
 som revisorsuppleant på 1 år. 

e) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år av vilka en skall utses till 
 ordförande.                                                                                                                                                                        
 Jan Berg valdes om till valberedningens ordförande. I nuläget saknas 2 ledamöter och det 
 beslutades att styrelsen får i uppdrag att finna resterande ledamöter till valberedningen. 

f)  Ombud till GDF:s möten.                                                                                                                                 
 Erik Karlsson valdes som representant till GDF:s möte. 

Jan Berg informerade sedan om att Karl-Olof Lööw och Inger Ekstrand kommer att vara adjungerade i styrelsen.         
             

§ 9. Övriga frågor och information 
Styrelsen informerade om att: 

 Ny bollautomat med bankkortsbetalning kommer i maj 2021. Alla uppmanas att använda upp sina 
magnet-taggar till dess, oförbrukade hinkar på taggen ej kommer att återbetalas.  

 
 Årsfakturering sker via e-post i början av december. Håll utkik i er mailbox och om ni ej har fått någon 

faktura vid december månads slut ombeds ni att kontakta styrelsen. 
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 KM-bagbrickor till klubbmästarna överlämnas när leverans från SGF anländer 2021. Vi gratulerar årets 
mästare: 
 KM Dam, Åsa Hjelm-Berg 
 KM Herr och KM H22, Martin Persson 
 KM Hcp-klass, Kim Kvist 
 KM H40, Marcus Losell 
 KM H50, Per Larsson 

 
 Göran Svensson vill att bankommitté lyfter följande med GML; svampbehandling, tidig dressing 

och gödning för att få bra skick på banan och greenerna redan från början av säsongen.  
                                    

 Stort tack för alla ideella insatser under året, tyvärr blir jullandgång inställd pga. coronapandemin. 
 

 Slutligen avtackades avgående ordförande Karl-Olof Lööw. 
 
 
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade därefter mötet. 
 
Ljungbyhed 2020-11-26 

 

 

 

 Karl-Olof Lööw   Marie Augustsson 
 Ordförande  Karl-Olof Lööw   Sekreterare Marie Augustsson 

 

                                                               
                                                                  Justeras 

 

 

 

 Åsa Hjelm-Berg   Hans Pommer 
Justerare Åsa Hjelm-Berg    Justerare Hans Pommer 


