
      
 

Protokoll från höstmötet måndagen den 
26 oktober 2015  kl. 18:00 

 

 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet upprättades.  

Röstlängden bifogas protokollet. Mötet var relativt välbesökt med 34 

röstberättigande medlemmar 

 

2. Fråga om mötet behörigen har utlysts. 

Mötesdeltagarna ansåg att mötet var behörigen utlyst 

 

3. Fastställande av föredragningslista. 

Mötet godkände föredragningslistan 

 

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 

Till ordförande för mötet valdes Karl-Gunnar Wikström och till 

sekreterare valdes Arne Larsson 

 

5. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera 

protokollet. 

Till justeringsmän vardes Stig Säfström och Karl-Arne Andersson 

 

6. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande året samt 

tidpunkt för senaste inbetalningsdag 

Mötet fastställde medlemsavgiften för 2016 till 750 kr. Förfallodag 

bestämdes till den 15 december 2015 

 

7. Val av klubbens ordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid av 

ett (1) år.  

Håkan Hedlund omvaldes till ordförande i klubbstyrelsen. 

 

8. Val av (halva antalet) övriga styrelsemedlemmar för en tid av två (2) 

år. 

Arne Larsson, Irma Spårman och Tommy Nordgren omvaldes för en tid 

av 2 år 

 



9. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år. 

Sören Johansson, Elisabeth Norman och Mikael Hult omvaldes till 

styrelsesuppleanter för en tid av 1 år 

 

10. Val av två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I 

detta val får den nyvalda styrelsens ledamöter ej deltaga. 

Omval av K-G Wikström samt fyllnadsval Christina Sandström.(ers för 

Siv Björn som flyttat från Kalix) 

Omval av Jonas Larsson som suppleant. 

 

11. Val av valnämnd (2 + 1) ordförande samt (1) ledamot i valnämnd för 

en tid av ett (1) år.  

Omval av Staffan Häggström och Jonas Sandberg.  

En ledamot utses senare av klubbstyrelsen. 

 

12. Beslut om val av ombud till GDF – möte.  

Klubbstyrelsen utser ett ombud senare. 

 

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad 

medlem minst 30 dagar före mötet. 

Inga förslag hade kommit in till mötet 

 

14. Övriga frågor  

Håkan Hedlund informerade om ny åldersklassindelning för herrar och 

damer. Den nya indelningen blir åldrarna 30, 40, 50, 60, 70 och 75.  

På medlemssidan är läget i dag att vi har 513 medlemmar totalt, varav 

330-340 fullvärdiga i olika former av anslutning. 

Håkan informerade övergripande om processen som pågår mellan Kalix 

Golf AB, Kalix Kommun och Kalix GK. I dagsläget finns ett par olika 

scenarier för golfbanans fortsatta drift. Eftersom det blev många frågor 

om banans fortlevnad så informerade Håkan om att golfanläggningen blir 

kvar enligt de indikationer som vi fått, men att vi måste invänta den 

politiska processen som fastställer i vilken form den kommer att drivas. 

 

15. Mötets avslutning 

Ordförande Karl-Gunnar Wikström förklarade mötet avslutat . 

 

 

---------------------------------  ----------------------------------------- 

Karl-Gunnar Wikström (ordf) Arne Larsson (sekr) 

 

 

---------------------------------  ----------------------------------------- 

Stig Säfström    Karl-Arne Andersson 


