
Protokoll från vårmöte vid Lysegårdens golfklubb 2022-03-22

Mathias Edmundsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet startade med en

avtackning av fd klubbchefen Fredrik Rubensson. Fredrik har varit på klubben i totalt 15 år

och avtackades med blommor och en present.

Mathias gick även igenom de nya saker som medlemmarna kommer att möta under året.

Nya krögare

Paret Jessica och Peter Sandqvist har övertagit golfrestaurangen. De kommer närmast från

Ale golfklubb där de varit under 2 säsonger. Peter som är kock har ca 35 års erfarenhet från

branschen. De bjöd mötet på lite smakprov i form av snittar, kallskuret, ostar och kaffe.

Ny klubbchef/VD

Sedan den 1 mars har Tord Carlsson varit fast anställd som klubbchef/VD. Tord har fungerat

som tf VD sedan den 22/10-21.

Ny idrottsansvarig

Mikael Persson kommer att på 20 % fungera som idrottsansvarig på klubben. Tanken med

detta är att kvalitetsäkra juniorverksamheten och vara en länk mellan kommitterna och PRO.

Året kommer också att innebära en satsning på klubbliv. En av de saker som detta innebär är

att satsa på starters/klubbvärdar. Kenneth Nilsson kommer att hålla i detta och samlade in

namn på medlemmar som var intresserade av att hjälpa till med detta.

Banchefen Patrik Hansson redovisade vilka arbeten som utförts under vintern, vad som

väntade och gav en positiv bild om statusen på banan.

Efter denna presentation och frågor var besvarade började mötet enligt nedan.

_____________________________________________________________________

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

Antalet närvarande röstberättigade medlemmar var 41 st.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Närvarande medlemmar bekräftade att mötet har utlyst korrekt.

3. Fastställande av föredragningslista.

Dagordningen fastställdes.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Till ordförande för mötet valdes Rune Arnesen och till sekreterare valdes Tord Carlsson.



5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera

mötesprotokollet.

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Jan Holmström och Kjell Lundhag.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

Efter genomgång av verksamhetsberättelsen och årsredovisningen godkändes och fastställdes båda.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och

räkenskapsåret.

Revisorerna lämnade revisionsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive

underskott i enlighet med balansräkningen.

Mötet godkände och fastställde resultat och balansräkning och disposition av underskott enligt

redovisat material. Årets resultat överförs i ny räkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Med utgångspunkt för gjord redovisning beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.

Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till 7 ordinarie och 2 suppleanter.

11. Val av: a. klubbens ordförande för en tid av (1) år

Mathias Edmundsson

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år

Eva Johnning Kvarstår 1 år

Anders Robertzon Kvarstår 1 år

Dag Windt Kvarstår 1 år

Tomas Rydén Omval 2 år

Lennart Nodby Omval 2 år

Ingela Ferneborg Nyval 2 år

c. 0-3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

Joel Kalin Nyval 1 år

Jenny Bjönness Bergdahl Nyval 1 år

d. 2 revisorer jämte verksamhetsrevisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej

delta.

Fredrik Ritter

Sören Maxén

Suppleant – Urban Börjesson



e. Val av ledamöter i valberedningen.

Bosse Fransson Kvarstår 1 år.

Kjell Lundhag Nyval 2 år.

f. ombud till GDF-möte.

Beslut togs om att utse ordförande Mathias Edmundsson som  ombud.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit.

13. Övriga frågor (information och diskussion).

Mötet avslutades med att Mathias tackade alla närvarande för visat intresse.

Vid protokollet

Tord Carlsson Mathias Edmundsson

Jan Holmström Kjell Lundhag


