Protokoll från årsmötet måndagen den 17 mars kl 18:00
Plats: Klubbhuset

Ordförande Håkan Hedlund hälsade alla välkomna.

1. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden bifogas till protokollet
2. Fråga om mötet har blivit behörligen utlyst.
Mötet beslutade att mötet var behörligen utlyst
3. Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan godkändes av mötet
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
K-G Wikström valdes till ordförande för mötet och Arne Larsson valdes till sekreterare
för mötet
5. Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet.
Karin Johansson och Gertrud Alm valdes till protokolljusterare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
Håkan läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes av mötet.
Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det sistförflutna räkenskapsåret.
Staffan Häggström läste upp revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och revisionsberättelsen godkändes.
9. Verksamhetsplan 2014.
Verksamhetsplanen för 2014 upplästes av Arne L. Planen bedömdes ambitiös och
godkändes.
10. Budget för 2014.
Boksluts- och budgetgenomgången gjordes av Håkan. Den godkändes av mötet
11. Fyllnadsval av styrelse ledamot tom höstmötet 2015.
Irma Spårman valdes till ny styrelseledamot efter Kjell Törnkvist

12. Fyllnadsval av 2 ledamöter i valnämnden tom höstmötet 2015.
Staffan Häggström (sammankallande) och Elisabet Norman valdes till nya ledamöter i
valnämnden.

13. Tilläggsavtal Kalix GK/Kalix Golf AB.
Tilläggsavtalet lästes upp av Håkan. Avtalet bifogas protokollet.
14. Förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst
30 dagar före mötet.
Inga förslag har kommit in
15. Övriga frågor.
Göran L informerade om Kalix Golf AB och dess styrelse. Bolaget har låga
skötselkostnader tack vare nya maskiner. Verksamheten blir mindre personalkrävande.
Ny maskin för krattning av bunkrar är inköpt. Göran riktade ett speciellt tack till Håkan
för hans insatser som ordförande och till Arne för hans insatser med klubbens nya
hemsida.
Arne informerade om den nya funktionen med TV-visning. Möjligheterna att dels se
namnet på de som går ut och spelar men även tävlingsinformation i anslutning till
tävlingar. Han uppmanade medlemmarna att använda bokningsfunktionen i GIT för att
TV-visningen ska få full nytta och för att få en rättvisande statistik.
16. Avslutning.
Ordförande avslutade mötet
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