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 Tid KL 19.00 
 
 Plats Toyota, Verkstadsgatan 3, Växjö 
 
 Hälsningsanförande 

Klubbens ordförande C.-G. Göthe hälsade de närvarande välkomna. Han vände sig speciellt till 
Henrik Johansson, chef på Toyota i Växjö. Toyota är klubbens nya huvudsponsor, som därefter 
fick ordet. Henrik presenterade företaget, som funnits i Växjö i fem år. De finns även i Ljungby. 
Henrik uttryckte sin glädje över samarbetet med Glasrikets GK. 
Därefter höll C.-G. Göthe sitt inledningsanförande som denna gång blev lite mer personligt än 
brukligt, då han i och med dagens möte lämnar styrelsen efter tolv år varav fem som ordförande. 
Anförande bifogas som bilaga till detta protokoll. 
C.-G. Göthe avslutade sitt anförande med att kalla fram Ann-Helén och tackade henne för mycket 
fint samarbete under åren. Ann-Helén fick en kram och blommor. Även Sebastian Styrell blev 
framkallad och fick motta blommor och tack för mycket fin arbete. I detta tack involverades hela 
personalen på banan. C.-G. Göthe slutade med att tacka sina styrelsekamrater för gott och 
trevligt samarbete och lyckönskade den nya styrelsen i sitt arbete. 

 
§ 1  Mötets öppnande    

Klubbens ordförande hälsade än en gång de närvarande välkomna till dagens möte och 
förklarade detsamma öppnat. Han meddelade även att när presidiet för mötet skall väljas skall 
även en vice ordförande väljas. Detta på grund av att den som skulle varit ordförande vid kvällens 
möte blivit sjuk och det inte är lämpligt att den som skall väljas till klubbens nye ordförande håller i 
klubban under denna punkt. 

 
§ 2  Fastställande av röstlängd för mötet 

Röstlängden utgörs av den lista över röstberättigade medlemmar som upprättats i samband med 
ankomsten. Listan upptar 75 st förbockade namn och mötet beslutade att fastställa denna som 
röstlängd. 
Listan bifogas arkivexemplaret.   Bilaga 1 
 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till dagens förhandlingar utsågs Sven Johannesson till ordförande, till vice ordförande C.-G. 
Göthe och till mötessekreterare utsågs Bo Hansen. Sven tackade för förtroendet och övertog 
klubban 

 
§ 4  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Frågan ställdes om mötet utlysts på rätt sätt. C-G talade om att det skickats ut mail 4 veckor före 
mötet och även med vanlig post till dem som inte har mail. Mötet svarade ja till Svens fråga om 
det utlysts på rätt sätt.  
Kallelse och förslag till dagordning  Bilaga 2 
   
En vecka före skall underlag till årsmötet finnas på plats. Dessa handlingar utgjordes av: 

 Verksamhetsrapporter 2017 för Glasrikets GK och Sandsbro Golf AB 
allt presenterat i en tryckt mapp som även innehåller en kortfattad resultat- 
och balansräkning  Bilaga 3 

 Års- och koncernredovisning för år 2017  Bilaga 4 
 Valberedningens förslag till styrelse 2018 och övriga funktionärer. Bilaga 5 

 
Detta material fanns också tillgängligt vid ingången till möteslokalen. 
Ett exemplar av dessa handlingar bifogas arkivexemplaret.   

 
§ 5 Fastställande av föredragningslista 

Den i kallelsen föreslagna föredragningslistan fastställdes av mötet.  
 
§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet. 
 Till protokolljusterare och rösträknare utsågs Marianne Ljungkrantz och Peter Rydell. 
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§ 7  Årsberättelsen 

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret 
Verksamhetsberättelser/rapporter bestod av en innehållsrik mapp som Sven frågade om alla läst 
och gått igenom. Sven frågade om det fanns några frågor. En fråga ställdes angående 
organisationsschemat och då i vilken roll Graham Crisp har i serielagen. C-G sa att det närmast 
berör de s k elitlagen. Någon påtalade att det var en mycket informativ och innehållsrik 
verksamhetsberättelse. 
Några fler frågor ställdes inte. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.  

 
b.  Resultat- och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret 

 Också årsredovisningen har varit tillgänglig innan mötet.       
          Stig Malm var föredragande och kommenterade med hjälp av PowerPoint. 
  
 Stig gjorde en gedigen genomgång. Jämförelser både med förra året och vissa saker med 

kommande budget. Resultatet är tillfredsställande. Hans siffror visas i bilagan             Bilaga 6      
                
§ 8     Revisorernas berättelse 

Revisor Helena Fälton-Björkman föredrog revisionsberättelsen som funnits tillgänglig i 
mötesunderlaget. Hon förklarade väldigt kort innehållet i den nu för tiden långa 
revisionsberättelsen. Intresserade får läsa bilagan. 
Ordförande Sven frågade: Kan vi godkänna uttalanden i berättelsen? Svaret var Ja. Bilaga 7 

 
§ 9      Fastställande av resultat – balansräkning samt disposition av överskott respektive  
 underskott i enlighet med balansräkning 
 Årsmötet beslutade att fastställa resultat – och balansräkningen. 
 Årets överskott skall balanseras i ny räkning. 
 Beslutet var enhälligt. 
  
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser 

Årsmötet beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid revisionen avser,       
1 januari 2017-31 december 2017. Beslutet var enhälligt. 

 
 Efter denna punkt övertog vice ordförande för mötet C-G Göthe klubban. 
 
§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet suppleanter 
 Valberedningen genom P-O Nilsson föreslår 8 st ordinarie och 2 st suppleanter, lika tidigare år. 
   
§ 12 Val av 
 Valberedning har lämnat förslag till nya ledamöter i särskild bilaga, som redovisas i korta 

presentationer. Se bilaga 5 
 
 C-G Göthe, Katarina Blomkvist, Jörgen Emanuelsson och Matz Andersson har avböjt omval. 
 Kjell-Åke Karlsson har meddelat att han avgår i sin mandatperiod pga. flytt 
 

a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år 
Till ordförande i föreningen valdes Sven Johannesson. 
Sven reste sig och tackade för förtroendet och tycker det skall bli fantastiskt intressant och en 
heder att få vara ordförande och han travesterade ett utryck som Tage Erlander sa till Olof 
Palme när han lämnade över: ”Lyssna på rörelsen” och det lovar Sven att göra. Han tackade 
också C-G Göthe för det fina jobb han gjort under sina 5 år som ordförande. 
 

b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år 
Till styrelseledamöter på två (2) år valdes: 

   
  Olof Ericsson nyval 2 år 
  Annelie Steen nyval 2 år 
  Stig Malm omval 2 år 
  Tor Ahlbäck omval 2 år 
  Elisabeth Ericsson fyllnadsval 1 år (efter Kjell-Åke Carlsson) 
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c. Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år 

Till suppleanter på ett år valdes (turordning enligt nedan):   
        
                          Alf Citron nyval 1 år 
  Richard Grügiel omval 1 år          
 
  Styrelsen för det kommande verksamhetsåret kommer därmed att bestå av: 
 
  Ordinarie ledamöter         Mandatperiod 
  Sven Johannesson, ordförande,  1 år 
  Anzie Monell  1 år 
  Mathias Östh  1 år 
  Tor Ahlbäck  2 år 
  Stig Malm  2 år 
  Olof Ericsson  2 år 
  Annelie Steen  2 år 
  Elisabeth Eriksson  1 år 
   
  Suppleanter  
  Alf Citron  1 år 
  Richard Grügiel  1 år  
 

d. Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens 
ledamöter inte delta, 
Till revisorer för ett (1) år valdes Raine Svensson och Helena Fälton-Björkman, RS Revision 
(omval) och till revisorssuppleanter för ett (1) år valdes Pether Svensson och Kristina 
Lindstedt, Ernst & Young (omval) 
 

e. Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till 
ordförande. 
Per-Olof Nilsson har avböjt omval, C-G Göthe reste sig då upp och erbjöd sig själv att överta 
P-O:s plats. Årsmötet valde C-G Göthe och Anette Johannesson. Beslut togs att låta 
styrelsen lämna förslag till ledamot. Sammankallande är Anette Johannesson.      

 
f. Val av ombud till Smålands Golfdistriktförbund möte 

        Mötet beslutade att Sven Johannesson skall vara ombud och Anzie Monell är ersättare. 
 
 
 Efter denna punkt övertog Sven Johannesson klubban igen 
 
 
§ 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  

 
En motion har inkommit angående förslag till ny bansträckning. Styrelsen har lämnat svar.  
      Bilaga 8 och 9 
Bo Hansen höll ett inlägg angående motion och svar till denna. Han har bland annat varit kritisk 
till hur styrelsen behandlat frågan från årsmötet 1 nov 2017, där det lades fram ett förslag att låta 
en arbetsgrupp arbeta fram ett konkret förslag till detta årsmöte. Någon grupp har inte bildats 
och inget förslag har således kommit fram. Motionen lades fram för att ”få fart i ärendet”. 
Hela inlägget finns i bilagan.    Bilaga 10 
     
”Styrelsen har funnit att det inte innebär någon förbättring att ändra enligt förslaget” står det i 
svaret och samtidigt tycker man att utreda om hålen 16-18 kan spelas som 7-9 och tvärtom. 
En diskussion följde under mötet, då bland annat Bo Hansen menar att styrelsen inte tillräckligt 
belyst och gått igenom alla förslag, som finns i motionen. Bo menar också att en diskussion i ett 
styrelserum inte är tillräckligt för en sådan här fråga. Det bör bildas en arbetsgrupp som lämnar 
fram ett konkret förslag, som ser över hela problematiken, som förutom ev. 
bansträckningsomläggning även handlar om översyn av planlösningen kring klubbhuset. 
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Efter detta reste sig Jörgen Emanuelsson upp och sa att han på eget initiativ tagit upp den andra 
frågan sedan årsmötet i höst d v s Bo Hansens förslag att se över indexeringen av banan. 
Jörgen höll ett anförande där han visade att detta är en svår uppgift att göra så att det helt 
överensstämmer med rankingen av hålen, men vissa justeringar går att göra. 
Jörgen visade tävlingsstatistik och förslag till ny indexering på skärmen.  Bilaga 11 
 
Efter ytterligare lite diskussioner under mötet frågade Sven om vi kunde besluta om att låta 
styrelsen tillsätta en arbetsgrupp, som får i uppgift att arbeta fram ett förslag till förändringar 
angående bansträckning och indexering. Årsmötet svarade ja på denna fråga. 

 
§ 14 Övriga frågor  

 
a/ Avtackning av styrelsemedlemmar: Jörgen Emanuelsson och Kjell-Åke Karlsson fick komma 
fram och få en plakett i ”guld” plus blommor. Katarina Blomkvist och Matz Andersson var inte 
närvarande och får sin plakett vid ett senare tillfälle. Sedan gick Anzie Monell fram och tackade 
C-G Göthe för hans utmärkta jobb som ordförande under 5 år och fick också plakett och blommor 
och sedan fick han kvällens största och längsta applåd. 

 
b/ Vår Pro Graham Crisp kom sedan fram och presenterade sin assistent Björn Kjellander, som 
själv fick säga några ord. Han kommer från Karlshamn och skall bistå Graham med träning och 
annat på drivingrangen. Graham tog också upp lite annat om kurser, friskvårdsbidrag m m. Han 
hänvisade till hemsidan för mer information. 
 
c/ Sandra Tancred från Svenska Golfförbundet skulle hålla ett föredrag om den 
medlemsundersökning, som gjorts i klubben, men eftersom den tar ca 40-45 minuter i tid 
beslutades det att denna skall göras vid ett senare lämpligt tillfälle. 

 
§ 15 Mötets avslutning  

 
Ordförande Sven Johannesson tackade för sig och avslutade årsmötet med ett klubbslag. 

C-G Göthe tacka mötesordförande Sven Johannesson och mötessekreterare Bo Hansen för att 
de lett och nedtecknat det som årsmötet avhandlat. De fick var sin bukett blommor. 

Mötet avslutades 21.00. 

 

 
 
Växjö 2018-03-17 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Bo Hansen      
 
Justeras:     
 
 
…………………………   ……………………………… 

Sven Johannesson    Marianne Ljungkrantz 

 

 

     ……………………………… 

     Peter Rydell 


