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 Tid KL 19.00 
 
 Plats Myresjöhus Arena, Växjö 
 
 Hälsningsanförande 

Klubbens ordförande Sven Johannesson hälsade de närvarande välkomna och uttalade sin 
tillfredsställelse över föreningens positiva tillväxt och ett ständigt ökande medlemsantal. 
 
Därefter lämnade han ordet till Elisabeth Ericsson, klubb- och styrelsemedlem och 
hjärtsjuksköterska på Växjö Lasarett sen 30 år, som berättade om hjärtstopp och hjärtstartare, 
HLR-apparat. Vi har 2 hjärtstarter på Glasrikets GK, en HLR-apparat i korridoren vid 
omklädningsrummen och en i Maskinhallen.  

 
§ 1  Mötets öppnande    

Ordförande Sven Johannesson hälsade än en gång de närvarande välkomna till dagens möte 
och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2  Fastställande av röstlängd för mötet 

Röstlängden utgörs av den lista över röstberättigade medlemmar som upprättats i samband med 
ankomsten. Listan upptar 69 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 C-G Göthe mötesordförande och Marianne Ljungkrantz till 
mötessekreterare. C-G 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 kallelse skickats ut den 18 
februari via mail, alltså 3 veckor före mötet och även med vanlig post till dem som inte har mail. 
Mötet svarade ja på 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 2018 för Glasrikets GK och Sandsbro Golf AB 
allt presenterat i ett 22-siders dokument som även innehåller en kortfattad resultat- 
och balansräkning  Bilaga 3 

· Års- och koncernredovisning för år 2018  Bilaga 4 
· Valberedningens förslag till styrelse 2019 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 Irene Wilhelmsson och Kent Bergsjö. 

 
§ 7  Årsberättelsen 

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret 
Verksamhetsberättelser/rapporter bestod av en innehållsrik mapp. C-G frågade om alla läst den 
och gick översiktligt igenom rubrikerna. C-G frågade om det fanns några frågor, men inga frågor 
ställdes.  
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. 
  



 PROTOKOLL                             Sidan 2 av 4   
 Årsmöte (vårmöte) 13 mars 2019  
  
 
 
  
 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     
  
 Under 2019 påbörjas återbetalning av de medlemslån som uppstod i samband med 

konverteringen. Återbetalningarna kommer att göras under tre kommande åren. 
 Förhandlingen med banken om bättre villkor fortsätter.   
 
 Investeringar 2019:  

- Tak på maskinhall 230.000 kr 
- Garage - golfbilar 300.000 kr 
- Swingstudio 100.000 kr 
- Bagförråd (utökat) 200.000 kr 

  
 Övriga möjliga framtida investeringar:  

- Vattentoalett (banan)  
- Nytt Klubbhus 

                  
§ 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 C-G 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 2018 - 31 december 2018. Beslutet var enhälligt. 

  
§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet suppleanter 
 Oförändrat antal. 
   
§ 12 Val av 
 Valberedning har lämnat förslag till nya ledamöter i särskild bilaga, som redovisas i korta 

presentationer av Anette Johannesson.            Bilaga 5 
  

 Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år 
Till ordförande i föreningen valdes Sven Johannesson. 

  
 Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år 

Till styrelseledamöter på två (2) år valdes: 
  Anzie Monell omval 2 år 
  Mattisa Öst omval 2 år 
  Elisabeth Ericsson omval 2 år 
  

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 omval 1 år 
  Julia Ahlrot nyval  1 år          
 
  Styrelsen för det kommande verksamhetsåret kommer därmed att bestå av: 
  Ordinarie ledamöter         Mandatperiod 
  Sven Johannesson, ordförande,  1 år 
  Anzie Monell  2 år 
  Mathias Östh  2 år 
  Elisabeth Eriksson  2 år 
  Tor Ahlbäck  1 år 
  Stig Malm  1 år 



 PROTOKOLL                             Sidan 3 av 4   
 Årsmöte (vårmöte) 13 mars 2019  
  
 
 
 
  Olof Ericsson  1 år 
  Annelie Steen  1 år 
  Suppleanter  
  Alf Citron  1 år 
  Julia Ahlrot  1 år  
 

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). 
 

Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till 
ordförande. 

Årsmötet valde C-G Göthe och Anette Johannesson. Beslut togs att låta styrelsen lämna 
förslag till ledamot. Ordförande och sammankallande är Anette Johannesson. Styrelsen utser 
en representant.     

 
Val av ombud till Smålands Golfdistriktförbund möte 

Styrelsen utser ombud. 
  
§ 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
  

En motion har inkommit angående förslag om bättre vintergreener för vintergolf nästa år eller att 
stänga banan under vintern.  
Årsmötet beslutade om avslag på motionen och gick på styrelsens linje att inte stänga banan 
under vintern, utan att fortsätta ge möjlighet till vintergolf.       Bilaga 8  
 

§ 14 Övriga frågor  
 
Bo Hansen:  
Nytt klubbhus. Hur har klubbens styrelse resonerat i denna fråga? Även om det kanske är på lång 
sikt, så verkar bara tanken om ett helt nytt klubbhus finansiellt otänkbart, tycker jag. Tror ni Växjö 
kommunen vill hjälp till, har vi någon donator. Jag tror inte det, men kanske årsmötet kan få ett 
svar hur styrelsen har tänkt?  Ännu bara en framtidsvision. 
. 
Tak över en gammal gödselbrunn? Är det fortfarande aktuellt? Och i så fall är det lämpligt? Ja 

 
Varför gjorde man en ränna i obehandlat stål. Minst varmförzinkat borde det väl vara? Ingen 
kommentar. 
 
Det är viktigt att klubben försöker att ta vara på alla medlemmar som är över 60 år. Många hjälper    
till ideellt. Därför bör de prioriteras på tisdags- och onsdagsgolfen. 
 
När muren vid 8:ans damm gjordes så lämnade jag förslag på olika sätt att ”rädda” de 1000-tals        
bollar, som hamnat där och få veta hur många bollar som hamnar där under en säsong, men det 
gjordes inte. Enligt skötselplaner ska dammen tömmas vart 5:e år och rensas på bollar. 

 
Fastighetskommitténs alla ledamöter avgick på samma gång. Varför? Ingen kommentar 
 
Tidningen Svensk Golf innehåller allt för mycket reklam. Är det försvarbart för Svenska 
Golfförbundets tidning? Enligt Anzie Monell är Svensk Golf-tidning inte längre Svenska 
Golfförbundets tidning, så de har inget ansvar. Tidningen kommer troligen inte att sändas 
ut på detta sätt. 
 
Sven Johannesson:  
Växjö kommuns krav på föreningens uttalade värdegrunder föredrogs och antogs av mötet. 
Värdegrunderna kommer att läggas upp på hemsidan. 
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§ 15 Mötets avslutning  

 
Ordförande C-G Göthe tackade för sig och avslutade årsmötet med ett klubbslag. 
Sven Johannesson tackade mötesordförande C-G Göthe och mötessekreterare Marianne 
Ljungkrantz för att de lett och nedtecknat det som årsmötet avhandlat. De fick var sin bukett 
blommor. 
Mötet avslutades 21.30. 
 

 
Växjö 2019-03-20 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Marianne Ljungkrantz      
 
Justeras:     
 
 
…………………………   ……………………………… 
C-G Göthe     Irene Wilhelmsson 
 
 
     ……………………………… 
     Kent Bergsjö 


