
 

                 

Protokoll från årsmöte för Kalix GK  
måndagen 16 mars 2015 

 

Tid: 18:00 

Plats: Klubbhuset 

                                             

 

1. Styrelsens ordförande, Håkan Hedlund, förklarar mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes. Närvarande och röstberättigade på mötet var 22 

medlemmar (Röstlängden bifogas till protokollet) 

 

3. Fråga om mötet har blivit behörigen utlyst. 
Fråga om mötet har blivit behörigen utlyst besvarades med ett enhälligt, Ja 

 

4. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan för mötet godkändes. 

 

5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 
K-G Wikström valdes till ordförande för årsmötet. Arne Larsson valdes till 

sekreterare för årsmötet. 

 

6. Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets 

ordförande skall justera mötesprotokollet. 
Jonas Sandberg och Christina Sandström valdes till protokolljusterare. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året samt resultat och 

balansräkningar. 
Håkan Hedlund läste upp 2014 års verksamhetsberättelse och mötesdeltagarna fick 

kopior på 2014 års resultat- och balansräkning. Inga synpunkter från 

mötesdeltagarna framkom och dokumenten godkändes. 

 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det sistförflutna 

räkenskapsåret. 
K-G Wikström läste upp revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2014. 

Inga anmärkningar framkom och den godkändes av årsmötet. Revisionsberättelsen 

bifogas till protokollet. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
Klubbstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för det senaste räkenskapsåret.. 

 



10. Verksamhetsplan 2015. 
Håkan Hedlund läste upp verksamhetsplanen för 2015. Verksamhetsplanen 

godkändes av årsmötet. Styrelsen kan arbeta efter den planen. 

 

11. Budget för 2015. 
Håkan Hedlund presenterade 2015 års budget. Vissa avgiftsförändringar gentemot 

SGF och GIT markerades i budgeten i förhållande till den ursprungliga. Mötet 

godkände budgeten. 

 

12. Fyllnadsval av 1 ledamot i valnämnden tom höstmötet 2015. 
Ett tidigare uppskjutet val till valnämnden genomfördes. Jonas Sandberg valdes till 

ny ledamot i valnämnden. 

 

13. Tilläggsavtal Kalix GK/Kalix Golf AB. 
Håkan Hedlund gick igenom tilläggsavtalet mellan Kalix GK och Kalix Golf AB. 

Som förhandlats fram under hösten 2014 avseende år 2015 och undertecknats av 

ordförande för Kalix GK och Kalix Golf AB. Inga synpunkter framkom på avtalet. 

Mötet godkände styrelsens beslut om avtalet.  

 

14. Förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar 

före mötet. 
Inga förslag hade kommit in till mötet. 

 

15. Övriga frågor. 
Irma Spårman ville ha besked om hur vi ska svara de personer som ringer och 

klagar på att autogirobetalningarna från medlemmar inte fungerar. Frågan ställdes 

till Göran Lundstedt som representerar Kalix Golf AB som äger frågan. Görans 

förklaring är att Swedbank har tekniska problem och att man jobbar med frågan. 

Siv Björn informerade om att Kalix Sjukhus har erhållit en donation som ska 

användas till bland annat hjärtstartare i kommunen. En viss del av donationen ska 

ligga utanför vårdsektorn. Om golfklubben bedömde det som intressant att inhandla 

en hjärtstartare uppmanade hon oss att ansöka om bidrag till den. 

Håkan Hedlund, klubbordförande, uppmanade deltagarna vid mötet att ta med sig 

en anmälningsblankett till grönt kort utbildning för att värva en ny medlem. 

 

 

16. Ordförande (för mötet) förklarar mötet för avslutat. 

Klubbens ordförande tackade för uppslutningen. 

   

 

Kalix den 17 mars 2015 

 

 

----------------------------------                   -------------------------------------- 
Karl-Gunnar Wikström (ordförande) Arne Larsson (Sekreterare) 

 

 

 

 

----------------------------------                   -------------------------------------- 
Jonas Sandberg (Justerare)  Christina Sandström (Justerare) 


