Protokoll fört vid Tönnersjö Golfklubbs årsmöte
den 11december 2016, Tönnersjö Golfbana

§1

Årsmötet öppnas

Klubb ordförande Mats Nordvall hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§2

Ordförande samt sekreterare för mötet

Stig-Olof Fredriksson utses till mötesordförande och Annika Juuso till mötessekreterare.
§3

Kallelse till årsmötet

Årsmötet förklaras stadgeenligt utlyst.
§4

Föredragslistan

Dagordningen ändrades och paragraf 15a lades till, val av revisorer.
§5
Röstlängd
Upprättad röstlängdomfattande 16namn godkänns.
§6

Justeringsmän/rösträknare

Håkan Jönsson och Tommy Carlsson , tillika rösträknare, utses att jämte mötesordförande justera
årsmötesprotokollet.
§7

Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordförande frågar om verksamhetsberättelsen för 2016 skall läsa upp. Berättelsen har
funnits på som länk på hemsidan och tillgänglig för alla att läsa. Verksamhetsberättelsen godkänns
och läggs till handlingarna.
§8

Revisionsberättelsen

Kjell Gunnarsson föredrar revisionsberättelse och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

§9

Resultat & balansräkning

Resultat och balansräkning för verksamheten 2015-11-01 – 2016-10-31 har funnits på
länk på hemsidan. Resultaträkningen visar en kassa med överskott på 79,672,14kr .
Godkändes av mötet.
I detta sammanhang tar Matthi upp aktivitetsstödet från kommun och stat för ungdomsverksamheten,
Mats svarade det att det skulle ordnas upp då det har varit för luddigt.

§10

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§11

Medlemsavgift , budget och verksamhetsplan

Medlemsavgifter för 2017 godkänns
Budgeten samt verksamhetsplanen för 2017 godkänns
§12

Val av styrelseordförande

Till styrelseordförande på ett år valdes Mats Nordvall, omval.
§13

Val av styrelseledamöter

Till ledmöter för två år valdes Filip Jonsson samt Jan Grundström, båda på nyval.
§14

Val av suppleant

Till suppleant på ett år Christer Thelander, nyval.
§15

Val av kommittéledamöter

Beslutas av den nya styrelsen.
§15a

Val av revisorer

Till revisorer på ett år valdes Åsa Karlsson och Kjell Gunnarsson, båda på omval.
Revisorsuppleant på ett år valdes Anna-Karin Hamilton även hon på omval.
§16

Valberedning

Till valberedning på ett år valdes Håkan Jönsson, nyval och Matthi Eliasson, omval.

§17

Motioner

Inga motioner hade inkommit.
§18

Övrigt

En fråga om billigare greenfee efter 17.00 kom upp och det beslutades att den nya styrelsen skulle ta
upp det.
§20

Prisutdelning

Klubbmästerskapet blev ej av pga av för få deltagare
Vinnare i seniorgolfen 2016, Linus Hitterdahl
Vinnare av matchspelet 2016, Mats Nordvall
§21

Avslutning

Mats Nordvall tackar Halmstad Tönnersjö Golfbana AB för ett gott samarbete för det gångna året
och ser fram mot ett fortsatt samarbete inför nästa. Sonja fick ta emot en blomma.
Avgående styrelsemedlemmar som tackades av var Anette Candell och Gunnar Nilsson hade redan
tackats av tidigare. Avslutningsvis berättade Mats om att en puttingtävling skulle anordnas på
juldagen samt en på nyårsdagen med start 13.00 båda dagarna. Alla var välkomna både medlemmar
och icke medlemmar.
Det skulle bjudas på glögg och pepparkakor.
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