
 
 
 
 
Protokoll över Höstårsmötet vid Loftahammars Golfklubb 
den 20 oktober 2007. 
 
 
Joakim Jansson hälsade ca 40 medlemmar välkomna till Loftahammars Golfklubbs 
höstårsmöte i Loftahammars Bygdegård. 
 
Förslag till föredragningslista, verksamhetsplan med budgetförslag, valberedningens 
förslag samt inkomna motioner (med styrelsens ställningstagande)  överlämnades i 
samband med avprickningen av närvaron i entrén. 
 
1. 
Fastställande av röstlängd 
 
Beslöts att röstlängd skulle fastställas om behov förelåg. 
 
2. 
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
 
Konstaterades att mötet utlysts enligt stadgarna. 
 
3. 
Fastställande av föredragningslista 
 
Förslag till föredragningslista fastställdes.  
 
4. 
Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
Till ordförande och sekreterare för mötet föreslogs Joakim Jansson och Fred 
Liljedahl. Dessa valdes enhälligt. 
 
5. 
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
 
Till protokolljusterare tillika rösträknare föreslogs och valdes Birgitta Lindell och Nils 
Waldén 
 
 
 



6. 
Fastställande av avgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget 
för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 
 
Golfklubbens ordförande Svante Gustavsson redogjorde för budgeten för 2008, 
förväntat utfall 2007  samt förslag till  verksamhetsplanen för 2008.  

 
Svante kommenterade verksamhetsplanen med bl.a. att  
 
- Antalet seniormedlemmar i Klubben fortsätter att öka. 
- Sponsringen gav något högre inkomster än budget för  2007. Ett strålande 

arbete utförs av Sponsringskommittén 
- Greenfee-intäkterna blir något lägre än budgeterat för 2007. Dock har vi 

fått 27 provmedlemmar under 2007 vilket kan förklara de något lägre 
intäkterna. 

- Sponsringsarbetet kommer även 2007 ske med helt ideella krafter.  
  
 
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka om avgifterna till Svenska 
Golfförbundet kommer att förändras under 2008.   
  
 
Därefter redogjorde Svante Gustavsson för styrelsens förslag till 
medlemsavgifter och medlemslån 
 
Årsavgiften aktiva seniorer  2.800 kr 
Årsavgiften passiva seniorer/juniorer    500 kr 
Årsavgiften aktiva juniorer  1.150 kr 
Årsavgifter knattar     600 kr 
Städavgiften aktiva seniorer     300 kr 
Städavgiften aktiva juniorer     200 kr 
 
 
Medlemslån                    15.000 kr 
 
Då junior övergår till att vara senior erläggs medlemslån det år senioren blir 26 
år. 
Allt är oförändrat jämfört med 2007 utom för aktiva juniorer och seniorer där 
årsavgiften höjs med 50:- respektive 100:- 
Mötet godkände styrelsen förslag beträffande de ekonomiska förslagen, 
budget för 2008 och verksamhetsplanen för det kommande verksamhets- och 
räkenskapsåret. 
 
 

 
 
 
 
 



7. 
Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår 
 
 Beslutades om en ordförande på ett år , 4 + 4 ordinarie ledamöter på två 
 år och  fyra suppleanter på ett år. 
 
8. 
Valberedningens förslag till styrelse och övriga funktionärer.  

 
Ordförande på 1 år            Svante Gustafson (omval) 
 
Fyra ordinarie på 2 år  Birgitta Wingerstad (omval) 
   Sven Grevelius (omval) 
   Torgny Kindh(omval) 
   Ronny Waldau (nyval) 
    
Fyra suppleanter på 1 år Ingrid Steen (nyval) 
   Thomas Hallberg (nyval) 
   Joakim Jansson (omval) 
   Robert Hernström (omval) 
 
Två revisorer  Thomas Ahlstrand (omval) 
   Roger Andersson (omval) 
 
En revisorsuppleant Conny Altervall (omval) 
 
2 ledamöter i valbered- 
ningen  Bertil Andersson, ordförande (omval) 
   Katarina Andersson (omval) 
 
Ombud till GDF-möte Ordförande, alternativt någon i styrelsen, om  

ordföranden har förhinder. 
 
Ersättningsval på ett år Att ersätta Birgitta Lindell föreslås Cecilia von 

Hausswolff (tidigare suppleant). 
 
 
Årsmötet godkände enhälligt valberedningens förslag till styrelse och 

övriga funktionärer. 
 
 
9. 
Inkomna motioner till höstårsmötet 2007 
 
                  Sex  motioner hade inlämnats. Av inför mötet överlämnade handlingar  
                  framgick motionerna samt styrelsens ställningstagande. 
                 1. Två motioner rörande ny sträckning av förbindelsen mellan hål 7 och hål  
                  8 för att minska ansträngningen i höjdstigningen. Styrelsens uppfattning  
                  är att kostnaden för en förändrad  sträckning ej står i proportion till den 
                  relativt lilla förändring man åstadkommer. Idag finns också god tillgång  
                  på golfbilar att hyra. 
                 2. Motion angående förändring av medlemslån till spelrätter. Styrelsen 
                 föreslår att frågan utreds under 2008. 



 
              3. Motion angående deltagande med bemanning vid         
               Loftahammars-utställningen. Klubben ska fortsättnings- 
               Vis ha en bemannad monter på utställningen. 
              4. Motion angående möjlighet att få golfårsmötet att samman- 
              falla med städdagar i Källvik. Samfälligheten i Källvik och Klubben söker 
              kontakt för att om möjligt samordna. 
              5. Motion angående golfvärdar. Styrelsen hade på senaste sammanträdet 
              beslutat att inför säsong 2008 söka rekrytera 35-40 värdar bland medlem-  
              marna. Mål: Ytterligare förhöja trivseln på banan! 
 
 
             Mötet godkände styrelsens handläggning och beslut avseende motionerna. 
 
10. 
Övriga frågor 
 
             Frågor ställdes om: a/ Pro inför 2008 b/ Ungdomskommitté c/ Damspelet på 
             tisdagar. Dessa frågor var föremål för behandling. Uppmanade Birgitta Lin- 
             dell att överväga byggande av en korthålsbana . 
 
            Mötet avslutades med att Ordföranden tackade alla deltagare för visat intres- 
            se. 
 
Loftahammar den 5 november  2007 
 
 
 
Vid protokollet   Ordförande  
      
  
 
 
Fred Liljedahl   Joakim Jansson   
 
 
 
 
            
Justeras 
 
 
 
Birgitta Lindell   Nils Waldén 
 
 

 
 

 
 
  

 
 


