Protokoll årsmöte Kalix Golfklubb 2017 03 27

1.
.
2.

Mötet öppnas.
Ordförande Håkan Hedlund förklarade mötet öppnat.
Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes enligt bifogad närvarolista ca 30 deltagare.

3.

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

4.

Fastställande av föredragningslista.
Mötet beslutade att fastställa föredragningslistan.

5.

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

6.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
Anna Ångström och Mikael Hult.

7.

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

8.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning sista räkenskapsåret.
Cristina Sandström redogjorde för att revisorerna gått igenom räkenskapsåret
utan anmärkningar och föreslog ansvarsfrihet för verksamhetsåret..

9.

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

10. Budgetförslag för 2017.
Ordförande Håkan Hedlund redovisade ett budgetförslag för året på ett litet plus
Mötet godkände förslaget.
11. Verksamhetsplan samt arbetsplan 2017.
Håkan och Arne gick igenom en del tankar bla.om träningsdagar för medlemmar
Det går att läsa verksamhetsplanen i sin helhet på hemsidan.
Mötet godkände förslagen.

12. Förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst
14 dagar före mötet.
Inga nya frågor inkommit.
13. Övriga frågor.
Håkan redogjorde för olika ändringar:
Åldersgränsen för senior ändras till 25 år
Avgift för spel rätt seniorer blir 3100 kr.
Åldersgränsen för junior ändras till 16-24 år.
Avgift för spel rätt juniorer blir 1500 kr.
Anslagstavlan flyttas upp till klubbhuset.
TV-visning av golfkanal i klubbhuset.
Nya indexeringen av hål 1-18

14. Mötets avslutande.
Ordförande för mötet K-G Wikström förklarade mötet avslutat
och tackade styrelsen och ordförande för ett bra arbete.

15. Klubbens ordförande tackade alla deltagare för deras visade intresse.
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