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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte (höstmöte) i Öregrunds Golfklubb, lördagen den  

26 november 2016. 
 

Närvarande medlemmar:   

               

          Torsten Angnér   Björn Bergkvist   Lennart Brolin 

Birgitta Carlsson   Kurt Carlsson   Catarina Ek  

Lars Ek    Christina Ellesjö-Eriksson Anders Eriksson 

Mikael Forsberg   Ulrika Forsberg   Sture Holmgren 

Lennart Jakobsson  Britt Jernberg   Kai Johansson  

Kjell Johansson   Stig Kraft   Inga Landberg   

Per Landberg   Sture Lindström   Sören Ohlsson  

Anders Olofsson   Lena Sehlstedt   Sven-Erik Sehlstedt 

Catharina Stark   Elisabeth Sundberg  Björn Telander 

Yvonne Telander   Solveig Waldner  Eva Westerlund  

Stefan Widén       

   

 

 

 

§ 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  

Ulrika Forsberg och Christina Ellesjö-Eriksson vilka också utsågs till rösträknare. 

 

§ 6             Fastställande av verksamhetsplan för år 2017. 

- 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 2016 Män Kvinnor Totalt 

 

Aktiv med spelrätt 507 295 802 

 

Premierade 2 2 4 

 

Hedersmedlem 4 0 4 

 

Fri/Styrelse 7 2 9 

 

Anställd 2 1 3 

 

Sponsor 32 16 48 

 

Korthålsmedlem 118 72 190 

 

Aktiv utan spelrätt 13 5 18 

 

Passiv 3 2 5 

 

Aktiv junior med option   0-12 år 0 0 0 

 

Aktiv junior med option 13-17 år 0 0 0 

 

Aktiv junior med option 18-21 år 1 0 1 

 

Aktiv junior utan option   0-12 år 19 3 22 

 

Aktiv junior utan option 13-17 år 56 17 73 

 

Aktiv junior utan option 18-21 år 28 3 31 

 

Totalt  792 418 1210 

 

 

 
Behandling av styrelsens förslag om avgifter för 2017.  

Sture Holmgren redovisade styrelsens förslag till årsavgifter enligt följande:  

  

Avgifter för år 2017          

Seniorer aktiva     4 800:- 

Seniorer +80 år     3 300:-  

Yngre seniorer 22-25 år    2 900:- 

Äldre junior med option    2 200:- 

Äldre junior utan option    2 200:- 

Yngre junior med option      1 500:- 

Yngre junior utan option   1 500:- 

Knatte med option               900:- 

Knatte utan option            900:- 

Passiva                     800:- 

Korthålsbana         1 200:- 

Familjemedlemskapet gäller för två föräldrar  

och juniorer t.o.m. 21 år som är mantalsskrivna  

på samma adress.               11 000:- 

 

 

Introduktionsavgift vid försäljning av spelrätt 1 000:- 

Introduktionsavgift vid uthyrning av spelrätt    500:- 
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Redovisning av ekonomi och budgetförslag  

Lennart Jakobsson redovisade och kommenterade prognosen för 2016 och förslaget till  

budget för 2017.  

 

Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för 2017. 

 

 

§ 7 Årsmötet beslutade att styrelsen för det kommande året skall bestå av ordförande samt  

åtta styrelseledamöter och två suppleanter. 

 

§ 8 a Sture Holmgren 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. 

 

§ 8 b            Valberedningen föreslog följande ledamöter: 

- Omval för en tid av 2 år av Håkan Sjöberg 

- Omval för en tid av 2 år av Lennart Jakobsson 

- Omval för en tid av 1 år av Per Landberg  

- Nyval för en tid av 2 år av Ulrika Forsberg  

- Nyval för en tid av 2 år av Christina Ellesjö-Eriksson  

 

Beslutades enligt valberedningens förslag.  

 

§ 8 c  Valberedningen föreslog följande suppleanter för en tid av ett år: 

  - Omval för en tid av 1 år av Anders Forss  
  - Nyval för en tid av 1 år av Stefan Widén  

   

Beslutades enligt valberedningens förslag.  

 

§ 8 d1 Till revisorer i Öregrunds Golfklubb för en tid av ett år valdes Maria Lennmark, Ernst & 

Young AB och Hans Classon. 

Till revisorssuppleanter valdes Pontus Ohlsson, Ernst & Young AB och Nils Rogberg. 

 

§ 8 d2 Till revisorer i Östhammars Golf & Fritid AB för en tid av ett år valdes Ernst & Young AB 

med huvudansvarig revisor Maria Lennmark. 

 

§ 8 e Till valberedning för ett år valdes Janolof Lundholm, Catarina Ek och Göran Ekblom.  

Som ordförande och sammankallande valdes Janolof Lundholm. 

 

§ 8 f           Som ombud till GDF-mötet valdes Sture Holmgren. 

 

§ 8 g Till ombud vid bolagsstämman i Östhammars Golf & Fritid AB valdes Janolof Lundholm. 
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§ 9   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 

            Sture Holmgren redogjorde för styrelsens förslag till stadgeändringar. 

 

        1. Ändring i § 21, val av suppleanter till styrelsen – borttag av tågordning för suppleanter 

Detta ändrades i § 25 redan 2014, men då blev motsvarande justering inte gjord i § 21. 

 

Ändring i § 25, antal ledamöter i styrelsen – 4 -10 ledamöter mot tidigare 4, 6, 8 eller 10 

(blå text) 

Detta för att enklare, och i steg, kunna ändra antal ledamöter i styrelsen. 

 

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE 

Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

 

-- tidigare skrivning -- 

c suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år; 

 

-- ny skrivning -- 

c suppleanter i styrelsen för en tid av (1) år; 

 

 

S T Y R E L S E 

25 § SAMMANSÄTTNING 

Styrelsen består av ordförande och därtill minst fyra och högst tio övriga ledamöter samt 

minst två och högst fem suppleanter. 

 

Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås 

samt att olika åldersgrupper finns representerade. 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. 

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan 

efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom 

styrelsen.  

 

Beslutades enligt styrelsens förslag. 

2. Behandling av inkommen motion om medlemsvård och nyrekrytering. 

  

Beslutades enligt inkommen motion. Styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som fick till uppgift 

att arbeta med en ökad medlemsnytta som syftar till att vårda och behålla de som redan är 

medlemmar samt aktivt verka för en nyrekrytering av nya medlemmar, alla åldersgrupper. 

 

3. Behandling av inkommen motion om husvagnsparkeringen. 

  

Beslutades att avslå motionen med följande motivering: 

Styrelsen finner i dagens läge ej skäl att göra denna investering, då vi dels har många stora 

och mer angelägna investeringar. Dessutom är det som vanligt styrelsens absoluta strävan att 

i år hålla medlems- och spelavgiften oförändrad. 
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§ 10 Övriga frågor.  

 

- Kai Johansson ställde frågan om färdigställandet av personalutrymmet i maskinhallen.  

Svar: Ordförande Sture Holmgren besvarade frågan med att personalutrymmet kommer 

färdigställas till den 31 mars 2017. 

 

- Kai Johansson ställde frågan om golfbanans utvecklingsplan och informationen kring 

kommande arbeten.  

Svar: Ordförande Sture Holmgren besvarade frågan med att läsa upp svar om bl.a. 

informationen. Styrelsen kommer förbättra informationen om vilka arbeten som ska 

genomföras.  

 

- Ordförande Sture Holmgren tackade valberedning som gjort ett förtjänstfullt arbete. 

 

- Ordförande Sture Holmgren avtackade styrelseledamöter Sture Lindström och  

Göran Sollenberg som efter förtjänstfullt arbete lämnar styrelsearbetet.  

 

 

§ 11 Mötesordförande Sture Holmgren tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 

           

Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Kjell Johansson 

 

 

 

 

 

Sture Holmgren     Ulrika Forsberg   Christina Ellesjö-Eriksson 

Mötesordförande  Justeringsman   Justeringsman 


