Protokoll fört vid Tönnersjö Golfklubbs årsmöte 2018-12-16

§1

Ordförande Mats Nordvall öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Till ordförande för årsmötet valdes Stig-Olof Fredriksson och till sekreterare
valdes Jan Grundström.

§3

Årsmötet ansåg att mötet hade utlysts stadgeenligt.

§4

Föredragningslistan fastställdes.

§5

Röstlängden fastställdes.

§6

Till justeringsmän och rösträknare valdes Tommy Carlsson och Håkan Jönson.

§7

Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser godkändes och lades till
handlingarna.

§8

Revisorernas berättelse lästes upp.

§9

Årsmötet godkände resultat- och balansräkningen samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

§ 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
§ 11 Medlemsavgiften fastställdes och blir oförändrad.
§ 12 Verksamhetsplaner för 2019 fastställdes.
§ 13 Budgeten för 2019 fastställdes.
§ 14 Till ordförande för ett år omvaldes Mats Nordvall.
§ 15 Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes Jan Grundström och nyvaldes Christer
Thelander.
§ 16 Till suppleant för ett år valdes Anna Johansson.
§ 17 Val av kommittéledamöter
Seniorkommitté: Mats Nordvall, Roland Tellebo
Miljökommitté: Mats Nordvall
Regel o hcp-kommitté: Mats Nordvall, Matthi Eliasson
Tävlingskommitté: Joakim Lindberg, David Nielsen, Kenneth Nilsson
Juniorkommitté: Utses av styrelsen

§ 18 Till revisorer för ett år omvaldes Åsa Karlsson och Kjell Gunnarsson.
§ 19 Till revisorsuppleant för ett år valdes Tony Kirkhoff.
§ 20 Till valberedningen valdes Matthi Eliasson och Håkan Jönsson med Matthi som
sammankallande.
§ 21 Inga motioner hade inkommit.
§ 22 Regelkurs kommer att hållas under våren för våra medlemmar.
Lokala regler kommer att skrivas om. Läggs ut på hemsidan och skickas ut som
medlemsinfo. Skall även finnas i foajén.
§ 23 Inga priser fanns att dela ut. Filip Johnsson avtackades då han avgår ur styrelsen.
Ordförande och sekreterare för mötet tackades.
§ 24 Ordförande Mats Nordvall tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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