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Österlens Golfklubb
Höstmöte 2020

2020-10-31

Protokoll fört vid Österlens golfklubbs Höstmöte den 31
oktober 2020 på Lilla Viks golfrestaurang
Klubbens ordförande Claes Trollestad öppnade årsmötet och hälsade samtliga
välkomna.
Det antecknas att klubben har vidtagit särskilda åtgärder för att mötet ska kunna
genomföras på ett säkert sätt med hänsyn till de restriktioner som gäller under den
pågående Covid-19-pandemin. Möjlighet finns att följa förhandlingarna via
bildskärmar och högtalare på altanen. Sjutton medlemmar är närvarande via
datalänk.

§1

Fastställande av röstlängd för mötet
56 röstberättigade medlemmar deltog i mötet.
17 av dem företrädde en annan medlem enligt ingivna fullmakter.

§2

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Kallelse och förslag till föredragningslista publicerades på Internet och
skickades till medlemmarna fyra veckor före mötet - den 2 oktober 2020
- medan möteshandlingarna skickades två veckor före mötet - den 17
oktober 2020; allt i enlighet med § 15 i klubbens stadgar.

§3

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes med det tillägget att under punkten 10 Övriga frågor - ska avtackning ske av sex personer som lämnar de
uppdrag de haft i klubben.

§4

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Monika Olin Wikman. Till sekreterare valdes
Johan Mannergren.

§5

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte
mötesordföranden ska justera mötesprotokollet
Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Britt-Mari Nordström och
Sven Ehn.

§6

Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån,
verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsoch räkenskapsåret
Claes inledde med att tacka samtliga klubbens anställda och de omkring
etthundra medlemmar som på olika sätt arbetar ideellt i klubben för
deras arbetsinsatser under året som varit så präglat av covid-19.
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Claes Trollestad föredrog därefter verksamhetsplanen. Beträffande
styrelsens förslag till årsavgifter uppgav han att förslaget innebär en
höjning på 600 kr för fullständig medlem och 500 kr för vardagsmedlem.
Årsavgiften för övriga medlemskategorier höjs också. En ny
medlemskategori - lågsäsongsmedlemskap - föreslås. De medlemmar
som deltar i någon av vårens städdagar kompenseras med 200 kr.
Några medlemmar ställde frågor och lämnade synpunkter angående i
första hand årsavgiftens storlek. Synpunkter lämnades också i fråga om
planeringen av främre tees på Djupadal och behovet av golfvärdar.
Styrelsens budgetförslag föredrogs av Göran Edwall. Han nämnde
bland annat att klubben räknar med att innevarande år ska ge ett
resultat före skatt på drygt 2,7 miljoner kronor. Samtidigt framförde han
att klubben med anledning av coronapandemin har erhållit bidrag från
Riksidrottsförbundet och fått sänkta kostnader avseende
arbetsgivaravgifter och genom nyttjande av korttidspermittering.
Sammanlagt har bidraget, korttidspermittering och de minskade
arbetsgivaravgifterna stärkt klubbens kassa med omkring 1,2 miljoner
kronor.
Greta Lindh - med instämmande av några andra medlemmar - föreslog
att årsmötet skulle besluta om oförändrade årsavgifter.
Efter diskussion röstade höstmötet om huruvida styrelsens förslag till
årsavgifter för 2021 skulle bifallas eller inte.
Efter handuppräckning och rösträkning konstaterades att 49 röster var
för styrelsens förslag. Ordföranden konstaterade därmed att mötet
beslutat bifalla styrelsens förslag till årsavgifter för 2021.
Mötet godkände därefter verksamhetsplanen samt budget för
golfklubben och bolaget för 2020.
§7

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 7 a) Proposition angående redaktionella ändringar i stadgarna
Susann Arvidsson redogjorde för bakgrunden till förslaget.
Höstmötet beslutade enhälligt (ingen röst däremot) enligt förslaget.
§ 7 b) Motion angående utvecklingen av Djupadalsbanan
Det antecknades att ingen av förslagsställarna närvarar vid dagens
möte.
Claes Trollestad redogjorde kort för förslaget och styrelsens svar på
motionen.
Höstmötet beslutade enligt styrelsens förslag och avslog motionen.
§ 7 c) Motion angående pris för hyra av golfbil
Per-Olof Claesson redogjorde för sitt förslag till ändrade avgifter för hyra
av golfbil vid uppvisande av läkarintyg.
Claes Trollestad redogjorde för styrelsens svar på förslaget.
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Höstmötet beslutade enligt styrelsens förslag och avslog motionen.
§ 7 d) Motion angående styrelsens sammansättning och ansvar
Magnus Dahlström redogjorde för motionen - med den gjorda
uppdateringen - som innehåller bland annat förslaget att
styrelsesammansättningen med suppleanter avskaffas och att styrelsen
fortsättningsvis ska bestå av 8-10 ordinarie medlemmar.
Claes Trollestad redogjorde för styrelsens svar på motionen.
Höstmötet beslutade enhälligt (ingen röst däremot) enligt förslaget.
§8

Fastställande av antalet styrelseledamöter för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret
Mötet fastställde att styrelsen ska bestå av tio ordinarie ledamöter
inklusive ordföranden.

§9

Val av styrelse för det kommande verksamhets- och
räkenskapsåret
Magnus Dahlström redogjorde för valberedningens förslag till val av
styrelse. Han framhöll att valberedningen gärna ser att klubbens
medlemmar lämnar förslag till valberedningen på personer som kan
antas vara intresserade och lämpliga att delta i styrelsearbetet.
Härefter röstade höstmötet enligt följande.
a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år
Claes Trollestad omvaldes till ordförande för ett år.
b) 2-4 övriga ledamöter för en tid av två år
Birgitta Forsström och Susann Arvidsson är valda till och med 2021.
Sven Brown och Carl-Magnus Andersson omvaldes på två år.
Christina Yngvesson och Sven Ehn valdes till nya ledamöter på två år.
Åsa Nordh och Mats Hagberg valdes till nya ledamöter på ett år.
c) Fyllnadsval
Göran Edwall har förklarat att han av arbetsrelaterade skäl inte har
möjlighet att sitta kvar i styrelsen.
Höstmötet entledigar Göran Edwall från uppdraget som styrelsemedlem
från och med den 1 januari 2021.
Till ny styrelsemedlem efter Göran Edwall - och på ett år - valdes JanErik Månsson.
d) två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor, och en
suppleant
Maria Kihlberg, anställd på Österlenrevision AB (auktoriserad revisor),
alternativt Gustaf Hallgren/Johan Wiberg, och Torbjörn Wistrand
(revisor) valdes till revisorer på ett år.
Gunnar Pihlgren valdes till revisorssuppleant på ett år.

4
e) fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Bo Thorson - valdes till ordförande - samt Magnus Dahlström, Cecilia
Knast, Birthe Parkhagen och Monica Kähler (nyval) valdes att ingå i
valberedningen under ett år.
f) en person som ombud till ett av golfförbundets distriktsmöte (GDFmöte)
Mötet uppdrog åt styrelsen att utse en person som ska representera
klubben vid 2021 års GDF-möte.
§ 10

Övriga frågor
Avtackning
Claes Trollestad framförde klubbens stora tack till följande sex
medlemmar vilka utfört värdefullt arbete i golfklubben och som nu
lämnar sina respektive uppdrag.
Mia Nideborn, Kjell Pettersson, Monica Kähler, Göran Edwall, Kent
Zerath och Johan Mannergren.
------------------------------Claes Trollestad uttryckte härefter ånyo golfklubbens stora tack till
klubbens personal för deras goda arbetsinsatser vilka varit en
förutsättning för att klubben, trots effekterna av coronapandemin, kunnat
uppvisa ett oväntat bra resultat.
Claes Trollestad uttalade vidare ett tack till alla mötesdeltagare för det
intresse och det engagemang de visat rörande de frågor som
behandlats vid dagens möte.
Avslutningsvis tackade ordföranden klubbens ordförande, styrelse och
ledning varefter hon förklarade 2020 års höstmöte avslutat.

Vid protokollet

Johan Mannergren
Mötessekreterare

Justeras

Monika Olin Wikman
Ordförande

Britt-Mari Nordström
Justerare

Sven Ehn
Justerare

