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Protokoll Höstmöte tisdag 2013-10-14 kl. 18:00

1.

Golfklubbens ordförande gjorde mötesupprop. Röstlängd (se bilaga) fastställdes av mötet.

2.

Mötet fastställde att mötet behörigt utlysts.

3.

Mötet fastställde föredragningslistan.

4.

Till ordförande för mötet valdes K G Wikström och till sekreterare Kjell Törnqvist.

5.

Till justeringsmän valdes Margareta Holmqvist samt Karl-Arne Andersson som jämte mötets ordförande skall
justera protokollet.

6.

Ordförande för golfklubben Håkan Hedlund presenterade styrelsens förslag till medlemsavgifter 2014 samt
tidpunkt/er för inbetalning av medlemsavgiften. Mötet fastställde styrelsens förslag till medlemsavgifter 2014 samt
tidpunkt/er för inbetalning av medlemsavgiften.

Vidare informerade ordförande om de ändrade avgifterna till KGAB samt de nya spelrättsavgifterna som sänks
drastiskt, dessutom informerade ordförande om Kalix Kommuns innevånares möjligheter att gratis skaffa sig en
”grönt kort” utbildning om de går med i Kalix GK.

7.

Mötet valde Håkan Hedlund till golfklubbens ordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år.

8.

Mötet valde Tommy Nordgren, Kjell Törnqvist samt Arne Larsson som styrelsemedlemmar för en tid av två (2) år.

9.

Mötet valde Sören Johansson, Niklas Johansson samt Olov Söderlund som styrelsesuppleanter för en tid av ett
(1) år.

10. Mötet valde Elisabeth Norman, K G Wikström samt Jonas Larsson som revisorer jämte suppleanter för en tid av
ett (1) år. Den nyvalda styrelsens ledamöter deltog ej i valet av revisorer jämte suppleanter.

11. Val till Valnämnd ( 2 + 1 ) ordförande samt (1) ledamot i Valnämnd för en tid av ett ( 1 ) år. En ledamot utses av
styrelsen. Mötets förslag är att val till Valnämnd (2+1) ordförande samt en (1) ledamot i valnämnd för en tid av ett
(1) år väljs på vårmötet 2014. Nuvarande valnämnd har mandat året ut, till och med den sista december 2013.

Valnämndens nuvarande ledamöter Terese Innergård och Sven Nordlund har avböjt omval , men ej lämnat
förslag till nya ledamöter.
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12. Mötet beslutade att styrelsen inom sig tar beslut om val av ombud till GDF-mötet.

13. Golfklubbens ordförande Håkan Hedlund meddelar att inga förslag har väckts av styrelsen eller röstberättigad
medlem minst 30 dagar före mötet. Mötet beslutar om att inga förslag väckts inom fastställd tidsrymd innan
mötet.

14. Ordförande för höstmötet K G Wikström frågar om mötet har några övriga frågor och konstaterar att inga sådana
finnes.

15. Avgående styrelsemedlemmar Marja-Leena Komulainen samt Leif Zakrisson avtackades. Ordförande för
höstmötet K G Wikström förklarar mötet avslutat.

…………………………………………………………
Mötets ordförande K-G Wikström

Vid pennan Kjell Törnqvist

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Justerare Margareta Holmqvist

Justerare Karl-Arne Andersson

