Strandtorp Golfklubb

Årsmöte

Dagordning

Plats Älesvägen 2
Datum 2018-02-15
Tid Mötesstart 18:30

Årsmöte Strandtorp GK 2018-02-15
1

Mötets öppnande

2

Fastställande av röstlängd för mötet

3

Fråga om mötet utlysts korrekt

4

Fastställande av föredragningslista

5

Val av mötesordförande och mötessekreterare

6

Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

7

A Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste
verksamhetsåret
B Styrelsens årsredovisning för de senaste
räkenskapsåret

8

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

9

Fastställande av resultat-/balansräkning samt
disposition av överskott respektive underskott i enlighet
med balansräkningen

10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser

11

Fastställande av verksamhetsplan och budget för
kommande verksamhets-/räkenskapsår

12

VAL
A Ordförande, tillika styrelseordförande för en tid av 1
år
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B 2 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
C 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd
turordning för en tid av 1 år
D 2 revisorer samt suppleanter för en tid av 1 år.
E 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Av
vilka en ska utses till ordförande
F 2 ombud till GDF-möte
13

Behandling av av styrelsens propositioner och i rätt tid
inkomna motioner

14

Övriga frågor

15

Mötets avslutande
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1 Mötets öppnande
Mötet öppnas ordförande önskar välkomna.
2 Fastställande av röstlängd för mötet
Förslag till beslut: Att röstlängden fastställs i enlighet med de medlemmar som
är på plats
3 Fråga om mötet utlysts korrekt
Kallelse till årsmöte ska publiceras senast tre veckor innan mötet. I detta fall
innebär det senast den 25 januari. Kallelse till årsmöte publicerades på
idrottonline.se/StrandtorpsGK-Golf/den 24 februari. Detta länkades även via
strandtorp golfs facebook.
Förslag till beslut: att anse mötet korrekt utlyst.
4 Fastställande av föredragningslista
Förslag till beslut: att fastställa föredragningslistan i enlighet med den
utskickade dagordningen.
5 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Förslag till beslut: Att välja Per Stané Persson till mötesordförande och Patrik
Mattisson till mötessekreterare.
6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Förslag till beslut: Att välja två av de närvarande medlemmarna till
protokolljusterare tillika rösträknare.
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7 A Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
Strandtorps GK
Verksamhetsberättelse Strandtorp GK 2017
Styrelsearbete
Styrelsen har haft 4 protokollförda möten. Där vi bland annat har diskuterat
föreningens ekonomi och juniorverksamheten. Vi har också diskuterat
tävlingsverksamheten, verksamhetsplan och samarbete med Strandtorps AB.
Styrelsen har haft två planerade möten och löpande diskussioner med ägarna
lokalt, Styrelsen har också deltagit i HGDFs vår och höstmöte, samt det
årliga ERFA mötet.
Styrelsen anordnade en medlemsdag i maj där vi bjöd på grillad korv och
kaffe, dessutom anordnades en liten chip och putt-tävling. Under dagen fanns
också möjligheten att få lite svingtips av vår pro Christopher Svarvar dessutom
var det fria bollar på rangen hela dagen. Det var kul att så många medlemmar
tog chansen att umgås och träna lite extra under denna dagen.
Styrelsen har under 2017 bestått av:
Ordförare: Per Stané Persson
Kassör: Benny Eriksson
Sekreterare: Patrik Mattisson
Ledamöter: Dan Gustafsson, Katrin Stané
Suppleanter: Jerker Persson, Mikael Abrahamsson
Juniorverksamhet
Juniorkommittén har varit Mikael Abrahamsson med stöd av Jerker Persson.
Juniorerna har haft träning 1 gång i veckan. Torsdagar 17.50.
Sex st. spelare har varit i träning födda 2002-2010. Alla har varit killar.
Totalt har vi haft 18st. träningstillfällen april-september. Säsongen slutade lite
tidigare på grund av översvämmad bana.
Vår PRO Christopher Svarvar har deltagit och instruerat vid träning med
svingteknik vid valda tillfällen.
I övrigt har träningen bedrivits av Kommittén med hjälp av övningar från
Christopher. Kommittén har även spelat med juniorerna på banan.
Ersättning har utgått till Christopher för den tid han varit med om lektionstid i
grupp om 40 minuter.
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Tävlingsverksamhet
Under året har vi haft 10 tävlingar exklusive KM. På dessa 10 tävlingar hade vi
447 startande, där flertalet tävlingar vart fullbokade. Till alla tävlingar hade vi
sponsorer och fina prisbord.
Klubbmästerskapen hade däremot ett lågt deltagande. Sammantaget ålders
KM och KM hade vi bara 42 spelare till start under två dagar.
Förslag till beslut: Att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse.
B Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsåret
Insättning Strandtorp Golf AB
Tävling Gökottegolf
Netto Golfens dag
Netto Golfens dag
Netto Golfens dag
Netto Golfens dag
Biltema Golfens dag. Per Persson
Tävling Majslaget
Tävling Flaggtävling
Tävling Midsommar scramble
Tävling Fredags scramble
Tävling Kvälls greensome
Tävling Snörtävling
Sveriges riksidrottsförb. Juniorverksamhet
C.Svarvar Golf AB Golfens Dag mm
Strandtorp Golf AB, Tävlingar
C.Svarvar Golf AB
Tävling Kents poängbogey
Tävling Korv fyr alles
Strandtorps Golf AB, Tävlingar
Strandtorp Golf AB / Tävlingar
Swebank
Golfens Dag Per Persson

1400

-1400
0

0

-230,95
-59,9
-75,6
-124,45
221,3
1351
2200
2802
3300
3050
1100
567
-3200
7450
-1200

230,95
59,9
75,6
124,45
221,3
1351
2200
2802
3300
3050
1100
567
3200

-7450
1200
1490
3200
-3200
-7843

3200
7843
-900
-221,3

-221,3

47058,4

0

1490
3200

900

1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726

2017-05-15
2017-05-13
2017-05-20
2017-05-20
2017-05-20
2017-05-20
2017-05-20
2017-05-14
2017-06-06
2017-07-07
2017-07-07
2017-07-28
2017-08-12
2017-08-29
2017-07-10
2017-09-08
2017-10-09
2017-09-30
2017-10-15
2017-12-01
2018-01-24
2018-01-22

Resultat:
Summa

0

21234

6325,7

14908,3

förslag till beslut: Att godkänna styrelsens årsredovisning
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8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Revisionsberättelse för Strandtorps GK ideell förening
Vid granskning av Strandtorps GK ideell förening räkenskaper för tiden 201702-10 till 2018-02-06 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader
är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det kvarstående värdet
på bank har kontrollerats.
Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll
finns enligt oss icke anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att
bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
Halmstad 2018-02-06

Bengt Karlsjö
Förtroendevald revisor

Bosse Karlsson
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelsen finns signerad för påseende på mötet.
Förslag till beslut: Att godkänna revisionsberättelsen
9 Fastställande av resultat-/balansräkning samt disposition av
överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
Resultat-/balansräkning finns under punkt 7B
Förslag till beslut: att godkänna resultat-/balansräkning
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Förslag till beslut: att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen
avser.
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11 Fastställande verksamhetsplan och budget för kommande
verksamhets-/räkenskapsår

Verksamhetsplan Strandtorp GK 2017
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Medlemsaktivitetsdagar. (t.ex. fika, korvgrillning, fri träning med pro)
Juniorkommitté.
Tävlingskommitté.
Ev trivselkommitté.
Inleda samarbete med andra klubbar.
Utveckla kommunikationen med medlemmarna.
I samarbete med ägarna arbeta fram en masterplan för banan.
Verka för ett nytt klubbhus.
Ordinarie styrelsearbete.

Arbetsplan 2018 Juniorkommitté
Juniorträning kommer bedrivas 1 gång per vecka.
Fredagar tid avtalas med Christopher.
Christopher kommer deltaga på en del tillfällen i övrigt Bedrivs träning av
juniorkommittén.
Hjälp behövs av faddrar så ungdomarna kommer ut på banan med rutinerade
golfare.
Utskick med information om träning skickas ut runt påskhelgen till samtliga
medlemmar och via Facebook.
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Skolsamverkan med idrottslyft kommer ske i mån av tid och möjligheter.
Tävlingsverksamhet kan komma bli aktuellt och fastställes efter årsmötet.
Tävlingsverksamhet
I huvudsak är syftet att fortsätta bygga på framgångarna från årets tävlingar.
Dock kommer Klubbmästerskapshelgen att ses över för att öka deltagandet
och göra det till ett bättre arrangemang

Budget 2017

Medlemsaktivitetsdagar.
Juniorverksamhet.
Förbundets verksamhetsdag.
Hgdf möten och erfa dagar.
Årsmöte.
Styrelsemöten.
Utbildning
Total summa:

ca: 8000 kr
ca: 5000 kr
ca: 200 kr
ca: 1200 kr
ca: 1500 kr
ca: 1000 kr
ca: 2000 kr
18 900 kr

Styrelsens ambition är att ingående kapital ska vara oförändrat vid
året slut.
Förslag till beslut: Att godkänna verksamhetsplan och budget.
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12 Val
Styrelsen består av 1 ordförande 4 ledamöter och 2 suppleanter. Ordförande
och suppleanter väljs för en period av 1 år, ledamöter väljs för en tvåårsperiod.
De ledamöter som förra årsmötet valdes för en tvåårsperiod och därmed
fortsätter i styrelsen under 2018 är:
Dan Gustafsson
Katrin Stané
A Ordförande, tillika styrelseordförande för en tid av 1 år
Valberedningen Föreslår att till ordförande välja:
Per Stané Persson (Omval)
B 2 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Valberedningen föreslår att till ledamöter välja:
Benny Eriksson (Omval)
Patrik Mattisson (Omval)
C 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid
av 1 år
Valberedningen föreslår att till suppleanter välja:
Jerker Persson (Omval)
Christina Carlstedt-Borg (Nyval)
D 2 revisorer samt suppleanter för en tid av 1 år
Valberedningen föreslår att till revisorer välja:
Bengt Karlsjö (Omval)
Bo Karlsson (Omval)
E 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Av vilka en ska
utses till ordförande
Valberedningen har valt att inte ta fram namn till nästa års valberedning. I och
med att de själva är valberedningen. Och med hänsyn till detta yrkar
Valberedningen på:
Frinominering på mötet
Val av tre ledamöter till valberedningen
Val av en ordförande till valberedningen
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F 2 ombud till GDF-möte (Golfdistriktsförbudet)
Förslag till beslut: Årsmötet uppdrar åt styrelsens att utse föreningens ombud
till GDF-möte
13 Behandling av av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna
motioner
Styrelsen lägger inga propositioner och inga motioner har inkommit.
14 Övriga frågor
Under övriga frågor lyfts punkter vilka det inte ska fattas beslut kring och
frågor som lyfts under årsmötet. Det går inte att fatta beslut under punkten
A information från ligorna
Gentlemän 55+
Ligan har varit mycket populär. Vi har spelat varje torsdag från början av april
tills avslutningen i början på oktober totalt 23 spelomgångar.. Vi hade ca 50
deltagare och totalt haft 980 utslag under perioden. Vi hoppas på samma stora
anslutning även för 2018.
Tyvärr gick en mycket populär medspelare hastigt bort. Ronny Bjerling saknas
av många, men minnet efter hans ironiska humor och illfundiga kommentarer
kommer att leva länge.
Strandligan
Information presenteras muntligt på mötet
Damligan
Damligan spelas på tisdagar och alla damer är välkomna att medverka.
Preliminär start för året är april
15 Mötets avslutande
Förslag till beslut: Att avsluta mötet
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