Protokoll från årsmöte Kalix GK 2016-03-21

1.

Mötet öppnas.
Ordförande Håkan Hedlund förklarade mötet öppnat.

2.

Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes enligt bifogad närvarolista 36 st.

3.

Fråga om mötet har blivit behörigen utlyst.
Mötet beslutade att årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna.

4.

Fastställande av föredragningslista.
Mötet beslutade att fastställa föredragningslistan.

5.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde ordförande K-G Wikström sekreterare Sören Johansson.

6.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
Mötet valde Margareta Holmkvist och Stig Säfström.

7.

Styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat och balansräkningar.
Ordförande Håkan Hedlund redovisade vår ekonomi och mötet godkände dessa.

8.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning sista räkenskapsåret
K-G Wikström redogjorde att han och Cristina Sandström gott igenom räkenskapsåret.
De har lämnat en godkänd revisionsberättelse samt föreslår ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar.

9.

Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
Mötet antog revisorernas förslag att medge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

10. Budgetförslag för 2016
Ordförande Håkan Hedlund redovisade ett budgetförslag för det kommande året.
Mötet antog budgetförslaget.
11. Verksamhetsplan samt arbetsplan 2016
Arne Larsson med stöd av Håkan H gick igenom en omfattande plan för det kommande
året, och vädjade om hjälp från medlemmarna att ställa upp och hjälpa till att förverkliga den.
Verksamhetsplanen samt Arbetsplanen kommer att finnas utlagda på hemsidan.

12. Fyllnadsval.
1 ordinarie ledamot till styrelsen Elisabeth Norman. 1 ledamot i valnämnden
Karl-Arne Andersson. 1 suppleant ersättare för Elisabeth Norman blir Stina Nilsson
Samt fyllnadsval av en ordinarie i styrelsen Karin Johansson. (Vision 50/50)
13. Redovisning av nytt avtal mellan Kalix GK / Kalix golf AB.
Håkan Hedlund gick igenom avtalet på bildskärmen.
14. Redovisning av förslag till ett omförhandlat utseende av hemsidan
Arne Larsson visade det olika alternativ som man förhandlar om med Kalix
Golf AB.
15. Övriga frågor.
Inga övriga frågor behandlades.
16. Mötets avslutande.
Ordförande för mötet K-G Wikström förklarade mötet avslutat.
17. Klubbens ordförande tackade alla deltagare för deras visade intresse
samt bad styrelsens alla medlemmar att stanna kvar.
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