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Protokoll Höstårsmöte 
Plats: Klubbhuset 
Tid:  2016-10-24 kl 18:00 

 

Mötet öppnandes kl:18:05 

§1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 

Röstlängden fastställdes (bifogas protokollet). 

§2 Fråga om mötet behörigen har utlysts 

Mötet har utlysts på ett korrekt och riktigt sätt. 

§3 Fastställande av föredragningslista. 

Föredragningslistan godkändes. 

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

K-G Wikström valdes till mötesordförande och Anna Ångström valdes till sekreterare. 

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

Thore Eriksson samt Göran Lundstedt valdes till justeringsmän. 

§6 Fastställande av medlemsavgifter för det kommande året samt tidpunkt för inbetalning 

En medlemsavgift på 750 SEK fastställdes av mötet. Senaste inbetalning av 
medlemsavgiften fastställdes till 28 februari 2017. 

§7 Val av klubbens ordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid  av ett ( 1 ) år.  

Håkan Hedlund omvaldes till ordförande på ytterligare 1 år. 

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

 Anna Ångström, Daniel Mäki och Göran Rönnbäck valdes in som nya styrelsemedlemmar. 

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

 Sören Johansson, Stina Nilsson och Mikael Hult valdes som styrelsesuppleanter. 

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

Christina Sandström (Omval) och Erik Sandström (Nyval) valdes som revisorer.  
K-G Wikström valdes till suppleant. 

§11 Val av valnämnd ( 2 + 1 ) ordförande samt ( 1 ) ledamot i valnämnd för en tid av ett ( 1 ) år.  

Jonas Sandberg och Karl-Arne Andersson valdes. 
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§12 Beslut om val av ombud till GDF – möte. 

Mötet beslutade att klubbstyrelsen utser ombud 

§13 Information om kostnadsersättningar till styrelse samt medlemmar som utfört tjänster för 
Kalix-GK. 

 Styrelsen informerade om följande ersättningar: 

Ordförande 2750 SEK reseersättning + 750 SEK kostnadsersättning 
Kassör 2750 SEK reseersättning samt kostnadsersättning 
Vice, webbansvarig 750 SEK kostnadsersättning 
Golfutbildare  Tommy Englund 750 SEK kostnadsersättning 
  Tommy Nordgren 750 SEK kostnadsersättning 

§14 Hemsidan 

Styrelsen anser att hemsidan ska behållas men att man gärna sett ett samarbete med Part 
GCC. Kostnaden för hemsidan är cirka 9000 SEK. Håkan H och Arne L ska jobba för att ev. 
kunna minska servicekostnaderna. 

Mötet beslutar att klubben skall behålla sin hemsida men försöka hitta ett samarbete med 
Kalix Golf AB 

Part GCC har i dagsläget inaktuell information om Kalix GK på deras hemsida. Styrelsen får i 
uppdrag att driva vidare arbete mot Part GCC om tydliga och bra hemsidor.  

§15 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar         
före mötet.     

Klubbmästerskap. 
Mikael H föreslog en enklare form av KM där vi tävlar i dam / herr klass under 1 dag och 
spelar 18 + 9 hål. Segrare koras för bästa brutto- och nettoresultat, bästa bruttoresultat 
avgör för KM i varje åldersklass, samt klubbmästare  

Genomsläpp av snabbare spelare. 
Skylt om genomsläpp av snabbare bollar ska till kommande säsong placering vid tee:s på 
hål 1. 

Anslagstavlan 
Anslagstavlan hör hemma uppe i klubbhuset. Dess design/layout bör ses över så att den kan 
hålla samma finns stil som klubbhuset. Styrelsen får i uppdrag att driva frågan vidare mot 
Part GCC. 

  



 

 
 

Kalix GK  Sida 3 av 3 
Höstårsmöte 
Protokoll 2016-10-24 

§16 Övriga frågor. 

Presentation av nya slopen 
Den nya slopen läggs upp på hemsidan. Bör handicap:et justeras m.h.t. till den nya slopen? 
HCP-kommittén tar vid arbete under kommande vinter. HCP-kommittén måste se över så 
att det blir så rätt handicap som möjligt både internt samt externt. 
  
Förtjänstfullt arbete 
Håkan Hedlund utdelade till Göran Lundstedt NVGF:s märke för sitt förtjänstfulla arbete 
inom Kalix GK för hans tidigare arbete för Kalix GK.  
 
Redovisning av medlemstal 
Håkan redovisade att sedan förra året har ett tapp på drygt  60 medlemmar skett, fördelat 
enligt följande -27 st distans,+ 2st distans, -22st NVGF, -51st fullvärdiga medlemmar inkl 
autogiro, -4st utlandsmedlemmar, +41st grönt kort. I dagsläget 2016 09 30 är det 443 st 
medlemmar. 
Detta är katastrofala siffror, vilket torde bero på de många negativa skrivelser om att 
Kalix Golfklubb var på väg i konkurs. Bland annat nätbilagan av Golf.se samt ortens  
tidningar som gick ut med felaktiga uppgifter och ej skiljde på klubb och bolag. 
Detta skapade dålig publicitet för klubben och fastän styrelsen påpekade skrivelsen var ty-
värr skadan redan gjord. Styrelsen ansåg även att några felaktiga beslut av anläggningens 
ägare påverkat medlemsantalet för 2016. 

 

§17 Mötets avslutning. 

Mötet avslutades kl 19:03. 

 

 

 

…...............................................................  …............................................................... 
Karl-Gunnar Wikström    Thore Eriksson 
Ordförande      Justerare 

 

 

…...............................................................  …............................................................... 
Göran Lundstedt     Anna Ångström 
Justerare      Sekreterare 


