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 Tid Kl 19.00 
 
 Plats Toyota, Verkstadsgatan 3, Växjö 
     
 Hälsningsanförande 

Ordförande Sven Johannesson välkomnade alla till mötet och tackade särskilt Henrik 
Johansson, chef för Toyota för att vi får vara i deras lokaler och för kaffe med smörgås.  
  
Därefter inledningstalade ordföranden Sven om klubbens verksamhet och att det är viktigt att vi 
behåller och förstärker den goda andan på vår klubb. Fortsatt betoning på nyutbildning och 
gröna kortet kurser på vår bana, samt att vårda våra nyutbildade elever, så att de blir 
medlemmar och att man trivs hos oss. Vi fortsätter vår tillgänglighet med varannan bollrännetid 
och Sven slår också ett slag för att alla bör kontinuerligt vidareutveckla sig i vårt rika kursutbud 
och med våra duktiga pron Graham Crisp, Henrik Lisecke och Björn Kjellander. Kanslichef Ann-
Helen och greenkeeper Sebastian, med sina medarbetare lovordades och inte minst 
tillfredsställelsen att klubbens ekonomi är god. Klubben har förnyat ett 5-års kontrakt med 
Graham Crisp, som har lyckats få fram en framstående elittrupp och utökad juniorverksamhet.  
 
Smålands Golfförbunds representant överlämnade ett diplom till Anzie Monell för väl utfört 
arbete i projektet Vision 50/50 

 
1 Mötets öppnande. 

 Sven Johannesson öppnade mötet och hälsade ännu en gång välkommen till årsmötet. 
 
2        Fastställande av röstlängd för mötet. 

Röstlängden utgörs av den lista över röstberättigade medlemmar som upprättats i 
samband med ankomsten. Listan upptar 67 förbockade namn och mötet beslutade att 
fastställa denna som röstlängd. 
Listan bifogas arkivexemplaret.   BILAGA 1 

 

3 Val av ordförande för mötet. 

Till mötesordförande utsågs C-G Göthe.             
 C-G Göthe tog över klubban och tackade för förtroendet. 
 

4 Val av sekreterare för mötet. 

Till mötessekreterare utsågs Marianne Ljungkrantz. 
            
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall 

justera mötesprotokollet 

Till protokollsjusterare och rösträknare utsågs Irene Wilhelmsson och Kent Bergsjö. 
 

6      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

C-G Göthe frågade om mötet utlysts på rätt sätt. 
Sven Johannesson meddelade att kallelse utsänts via e-post till de medlemmar som har 
e-post 8 oktober, övriga medlemmar har fått kallelsen med vanlig post 3 veckor innan 
mötet. Den har också funnits redovisad på klubbens hemsida samt varit anslagen på 
kansliet. 
Det beslutades att mötet har utlysts på rätt sätt. 

 Kallelse och förslag till dagordning bifogas arkivexemplaret BILAGA 2 
 
 
En vecka före mötet fanns följande underlag till årsmötet på plats i kansliet 
 

• Verksamhetsplan 2020 för klubben BILAGA 3 
• Budgetförslag för 2020    BILAGA 4  
• Medlems- och spelavgifter för 2020  BILAGA 4   
• Investeringsbudget för 2020  BILAGA 4 
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Detta material fanns också tillgängligt vid ingången till möteslokalen. 
 
Ett exemplar av dessa handlingar bifogas arkivexemplaret.  
 

 
7        Fastställande av budget samt medlemsavgifter för 2020. 

Kassör Stig Malm visade en budgetpresentation och gick igenom klubbens ekonomiska 
situation och visade hur ställningen är just nu. 
Presentationen innehöll både medlemsavgifter, spelavgifter, investeringar, den 
ekonomiska situationen och budgeten för 2020. 
Investeringsbudgeten på 1,271 miljoner kr godkändes för 2020. 
Större garage till golfbilar, tak vid maskinhallen och oljeavskiljare påbörjas i år. 
 
Hans-Erik Johansson var kritisk till den nya bunkerutredningen, som 
banutvecklingskommittén gjort och önskade att befintliga bunkrar i första hand ska 
förbättras, innan nya bunkrar anläggs.  
Sebastian Styrell förklarade behovet av vissa investeringar för banan. 
  
Efter detta beslutade årsmötet att fastställa budgeten för 2020 i sin helhet.  
 
Bilagan innehåller Stigs hela powerpointpresentation.  BILAGA 4 

   
8  Fastställande av verksamhetsplan för 2020. 

Verksamhetsplan för 2020 har medlemmarna haft tillgång till innan mötet, så endast en 
översiktlig genomgång gjordes. Inga frågor ställdes, men några kompletteringar fälldes. 
  

  Årsmötet fastställde verksamhetsplanerna. BILAGA 3 
 

 

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

Bo Hansen hade lämnat en motion om förslag att spela varannan vecka med start från 
hål 1 och varannan vecka med start från hål 10 för att minska slitage på banan och 
skapa omväxling. 
Banutvecklingskommittén har i en skrivelse till styrelsen anmodat styrelsen att avslå 
förslaget. 
Styrelsen är i grunden positiv till motionen men har lämnat förslaget, som svar på 
motionen, att frågan skall återremitteras till banutvecklingskommittén för att, med 
motionen som grund, komma med förslag till styrelsen, som sedan skall presentera 
detta förslag till vårmötet 2020. 
Efter långa diskussioner, beslöt mötet enligt styrelsen förslag. 
 

 

10 Övriga frågor. 

Bo Hansen och Lars-Inge Sandkvist hade utarbetat system för Vintergolfen 2019/2020 
med uppmätt bana från Gul och Röd tee med nytillverkade teemarkeringar och även 
utarbetat ett vinterscorekort under vintersäsongen då vintergreener används. Rundor 
spelade under den aktuella tiden är inte handikapgrundande. 

Rojel Karlsson ställde frågan om hur mycket det kostar klubben att ta fram 
vinterscorekorten. Någon exakt summa kunde inte anges, men understigande 2000 kr.  

 

C.-G. Göthe riktade ett tack till den sittande styrelsen för mycket gott arbete. Styrelsen 
fick en varm applåd. 
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11 Utdelning av priser till årets klubbmästare. 

 Tor Ahlbäck delade ut priser till årets klubbmästare.  

Tyvärr var inte alla pristagare på plats, men alla fick applåder och då särskilt de som 
fanns på plats och tog emot sina priser.  

Årets Klubbmästare Dam Elisabeth Ericsson och Klubbmästare Herr/Junior Hampus 
Larsson och Klubbmästare Junior Daisy Hjertqvist hyllades. 

Övriga som mottog sina priser var Maria Holstensson D30, Elisabeth Ericsson D50, 
Lilian Jakobsson D60, Per Lindberg H30, Henrik Lisecke H40, Olof Chronvall D50, 
Peter Kabbenäs D60, Han-Erik Johansson H70, Idor Salomonsson H80.  BILAGA 5  

  

 

12  Mötets avslutning  

Mötesordförande C-G Göthe frågade om det fanns mer att avhandla, men inga fler 
frågor ställdes.  
C-G Göthe återlämnade därmed klubban till Sven Johannesson, som tackade 
årsmötets ordförande och sekreterare med att överlämna blommor. Därefter 
avslutande han mötet. 

  
  Årsmötet slutade 21.00 
 

 
Växjö 2019-10-30 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 

Marianne Ljungkrantz 

  

     

 
 
Justeras:     
 

 

…………………………   ……………………………… 

C-G Göthe    Irene Wilhelmsson 

 

     ……………………………… 

     Kent Bergsjö 

         

       


