Protokoll fört vid ordinarie årsmöte (höstmöte) i Öregrunds Golfklubb, lördagen den
28 november 2015.
Närvarande medlemmar:
Catarina Ek
Jan Grabe
Lennart Jakobsson
Inga Landberg
Åsa Lindström
Anders Olofsson
Håkan Sjöberg
Margareta Thyselius

Lars Ek
Anneli Grabe
Kjell Johansson
Per Landberg
Janolof Lundholm
Nils Rogberg
Catharina Stark
Annica Tjäder-Olofsson

Catharina Frostner
Sture Holmgren
Stig Kraft
Sture Lindström
Sören Ohlsson
Peter Runeborg
Bo Thyselius
Eva Westerlund

§1

Klubbens ordförande Sture Holmgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Därefter
vidtogs upprop och röstlängden fastställdes.

§2

Beslutades att årsmötet kunde anses vara behörigen utlyst.

§3

Föredragningslistan fastställdes.

§4

Till mötesordförande valdes Sture Holmgren och till mötessekreterare valdes Kjell Johansson.

§5

Till justeringsmän som jämte ordförande för årsmötet skall justera protokollet valdes
Catarina Stark och Peter Runeborg vilka också utsågs till rösträknare.

§6

Fastställande av verksamhetsplan för år 2016.
- Sture Holmgren gjorde en genomgång av verksamhetsplanen med kommentarer till
vissa delar av kommittéernas kommande verksamhet samt behandlade styrelsens
förslag samt informerade om antalet spelrätter i respektive spelrättskategori.
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Medlemskapstyp 2015
Aktiv med spelrätt
Premierade
Hedersmedlem
Fri/Styrelse
Anställd
Sponsor
Korthålsmedlem
Aktiv utan spelrätt
Passiv
Aktiv junior med option 0-12 år
Aktiv junior med option 13-17 år
Aktiv junior med option 18-21 år
Aktiv junior utan option 0-12 år
Aktiv junior utan option 13-17 år
Aktiv junior utan option 18-21 år
Totalt

Män
524
2
2
8
2
32
129
26
6
0
0
3
28

Kvinnor
303
2
0
1
1
16
73
18
4
0
0
0
10

48
25

8
4

Totalt
827
4
2
9
3
48
202
44
10
0
0
3
38
56
29

835

440

1 275

Behandling av styrelsens förslag om avgiftshöjning.
Sture Holmgren redovisade styrelsens förslag till årsavgifter enligt följande:
Avgifter för år 2016
Seniorer aktiva
Seniorer +75 år
Seniorer +80 år (spel vardagar efter kl. 12.00)
Äldre junior med option
Äldre junior utan option
Yngre junior med option
Yngre junior utan option
Knatte med option
Knatte utan option
Passiva
Korthålsbana

4 800:4 600:3 300:- Frivilligt val
2 200:2 200:1 500:1 500:900:900:800:1 200:-

Introduktionsavgift vid försäljning av spelrätt
Introduktionsavgift vid uthyrning av spelrätt

1 000:500:-

Redovisning av ekonomi och budgetförslag
Lennart Jakobsson redovisade och kommenterade prognosen för 2015 och förslaget till
budget för 2016.
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan, avgiftshöjning och budget för 2016.
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§7

Årsmötet beslutade att styrelsen för det kommande året skall bestå av ordförande samt
åtta styrelseledamöter och tre suppleanter.

§8a

Valberedningens ledamot Janolof Lundholm läste upp valberedningens förslag till ordförande
i styrelsen. Valberedningen föreslog Sture Holmgren till ordförande.
Till klubbens ordförande valdes Sture Holmgren för en tid av ett år.

§8b

Valberedningen föreslog följande ledamöter:
- Omval för en tid av 2 år av Lena Lantz
- Omval för en tid av 1 år av Göran Sollenberg
- Nyval för en tid av 2 år av Anders Olofsson
- Nyval för en tid av 2 år av Catharina Frostner
- Nyval för en tid av 2 år av Sture Lindström
Beslutades enligt valberedningens förslag.

§8c

Valberedningen föreslog följande suppleanter för en tid av ett år:
- Omval för en tid av 1 år av Ulrika Forsberg
- Nyval för en tid av 1 år av Anders Forss
- Nyval för en tid av 1 år av Christina Ellesjö-Eriksson
Beslutades enligt valberedningens förslag.

§ 8 d1

Till revisorer för en tid av ett år valdes Maria Lennmark, Ernst & Young AB och
Britt-Marie Källström.
Till revisorssuppleanter valdes Linda Åhlin Eriksson, Ernst & Young AB och Eva Lundholm.

§ 8 d2

Till revisorer i Östhammars Golf & Fritid AB för en tid av ett år valdes Ernst & Young AB
med huvudansvarig revisor Maria Lennmark.

§8e

Till valberedning för ett år valdes Janolof Lundholm och Göran Ekblom. Som ordförande och
sammankallande valdes Janolof Lundholm.

§8f

Som ombud till GDF-mötet valdes Sture Holmgren.

§8g

Till ombud vid bolagsstämman i Östhammars Golf & Fritid AB valdes Janolof Lundholm.

§9

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Janolof Lundholm redogjorde för förslaget till stadgeändringarna.
- Ändringarna berör antalet suppleanter i styrelsen som skall vara minst två.
- Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före
höstmötet.
Beslutades enligt styrelsens förslag.
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Sture Holmgren redogjorde för styrelsens förslag till ändring av säsongsavgift för användande av golfbil vid
medicinska skäl enligt följande:
Fast säsongsavgift
1 000 kronor
samt hyra/person och tillfälle
50 kronor
Beslutades enligt styrelsens förslag.
Behandling av inkommen motion angående reducerad årsavgift för damer 80+.
Styrelsens föreslog följande förslag till reducerad årsavgift:
- En ny medlemskapstyp Seniorer +80 år skapas som är ett frivilligt val. Reduceringen av ordinarie
spel- och medlemsavgift är 1 500 kronor/år (se styrelsens förslag 2).
- Medlemskapstypen Senior +80 år medger spel på 18-hålsbanan vardagar efter
klockan 12.00, övrig tid erlägges rabatterad greenfeeavgift lika som för korthålsmedlem.
- Beslutades även enligt Bo Thyselius förslag att se över samtliga spelrättskategorier.
Beslutades enligt styrelsens förslag.
§ 10 Övriga frågor.
- Ordförande Sture Holmgren föreslog styrelsemötet att utse Sören Ohlsson och Lennart Brolin till
hedersmedlemmar i Öregrunds Golfklubb för deras långvariga och förtjänstfulla styrelsearbete
genom åren.
Svar: Beslutades enligt styrelsens förslag.
-

Ordförande Sture Holmgren avtackade avgående valberedning som gjort ett förtjänstfullt arbete
under ett flertal år.

-

Ordförande Sture Holmgren avtackade styrelseledamot Sören Ohlsson som efter 13 års förtjänstfullt
arbete lämnar styrelsearbetet. Likaså styrelseledamot Lennart Brolin som efter 14 år också lämnade
styrelsearbetet samt Jan Häggström som efter 4 år som styrelseledamot lämnade styrelsearbetet.

§ 11

Mötesordförande Sture Holmgren tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.
Mötet avslutades.
Vid protokollet

Kjell Johansson

Sture Holmgren
Mötesordförande

Catharina Stark
Justeringsman

Peter Runeborg
Justeringsman
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