
 
 
 
 
Protokoll över Höstårsmötet vid Loftahammars Golfklubb 
den 15 oktober 2005. 
 
 
Styrelseledamoten Johan Grevelius hälsade 40 medlemmar välkomna till 
Loftahammars Golfklubbs höstårsmöte i Loftahammars Bygdegård. 
 
Förslag till föredragningslista, verksamhetsplan med budgetförslag, valberedningens 
förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande överlämnades i samband 
med avprickningen av närvaron i entrén. 
 
1. 
Fastställande av röstlängd 
 
Röstlängd för mötet fastställdes. 
 
2. 
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
 
Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt enligt stadgarna, frågan besvarades med ja. 
 
3. 
Fastställande av föredragningslista 
 
Förslag till föredragningslista godkändes med en förändring av ett tillägg om 
ersättningsval under punkt 8. 
 
4. 
Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
Till ordförande och sekreterare för mötet föreslogs Johan Grevelius och Bengt 
Lennhammar. Dessa valdes enhälligt. 
 
5. 
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
 
Till protokolljusterare tillika rösträknare föreslogs och valdes Birgitta Lindell och Jan-
Erik Hwasser. 
 



6. 
Fastställande av avgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget 
 
Sven Grevelius redogjorde för budgeten för 2005 och 2006  tillsammans med 
verksamhetsplanen för 2006.  

 
Sven kommenterade verksamhetsplanen med bl.a. att  

 
• antalet aktiva medlemmar idag är 445 seniorer med två nytillkomna 

under dagen 
• greenfee inkomsterna har ökat markant 
• klubben har fått ännu ett bidrag från  medlemmen Claes Bäckström med 

10.000 kr. Detta tackade Sven speciellt för till den närvarande Claes. 
• klubben kommer med stor sannolikhet att vara i ekonomisk balans under 

2006. 
 
Därefter redogjorde Sven Grevelius för styrelsens förslag till medlemsavgifter och 
medlemslån 
 

Årsavgiften aktiva seniorer 2.700 kr
Årsavgiften passiva seniorer/juniorer 500 kr
Årsavgiften aktiva juniorer 1.100 kr
Årsavgifter knattar 600 kr
Städavgiften aktiva seniorer 300 kr
Städavgiften aktiva juniorer 200 kr
 
Medlemslån från den 1 juni 2006 15.000 kr
 

Då junior övergår till att vara senior erläggs medlemslån det år senioren blir 26 år.  
 
Vid utfört arbete (städning, golfvärd etc.) föreslås städavgiften återbetalas i form av 
checkar att utnyttjas i shopen. 
 
Mötet godkände styrelsen förslag beträffande de ekonomiska förslagen och 
verksamheten för Loftahammars Golfklubb. 

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

 
Ordförande på 1 år  Sven Grevelius 
 
Fyra ordinarie på 2 år  Stig Hultdin 
   Jan-Erik Hwasser 
   Svante Gustafsson (nyval) 



   Torgny Kindh (nyval) 
 
Fyra suppleanter på 1 år Cecilia von Hausswolff 
   Torbjörn Herngren 
   Joakim Jansson 
   Stefan Danielsson (tidigare ordinarie) 
 
Två revisorer  Thomas Ahlstrand (nyval) 
   Ossian Nilsson (tidigare suppleant) 
 
En revisorsuppleant Roger Andersson (nyval) 
 
2 ledamöter i valberedningen Bertil Andersson, ordförande 
   Katarina Andersson 
 
Ombud till GDF-möte Ordförande, alternativt någon i styrelsen, om 

ordföranden har förhinder. 
 
Ersättningsval på ett år Att ersätta Björn Karlsson som styrelseledamot 

på ett år förslås Birgitta Lindell. 
 
 

Årsmötet godkände valberedningens förslag till styrelse och övriga funktionärer. 
 
 
 
9. 
Inkomna motioner till årsmötet 2005 
 
Två motioner hade inkommit till mötet, dels från Anna Girell och dels från Gunnar 
Harmén. 
 
Anna Girells motion handlade om bildandet av en juniorkommitté och detta har 
styrelsen i klubben för avsikt att bilda under 2006. Styrelsen vädjar till intresserade att 
anmäla sitt intresse. Mötet godkände styrelsens förslag till behandling av motionen. 
 
 
Gunnar Harméns motion föreslog att passiva medlemmar skulle medges 50 kr rabatt 
på greenfee-avgiften. Styrelsen ställde sig tveksam till förslaget. Motiveringen till 
detta var att man avstått från höjning av årsavgiften för just denna medlemskategori. 
För övriga medlemskategorier har avgiften höjts med upp till 20%.  
 
Mötet godkände styrelsens behandling av motionen. 
 



10. 
Beslut om överföring från Loftahammars Golfklubb till Loftahammars Golf AB 
 
Styrelsen föreslog att 400 000:- överföres från Loftahammars Golfklubb till 
Loftahammars Golf AB som ett villkorat aktieägartillskott. Årsmötet biföll styrelsens 
förslag. 
 
 
11. 
Övriga frågor 
 
Ordförande Sven Grevelius avslutade mötet med att tacka de avgående 
styrelseledamöterna och avgående revisor för förtjänstfullt arbete. Ett särskilt tack 
riktades till Claes Bäckström för hans donationer till klubben. 
 
 
 
Stockholm den 24 oktober 2005 
 
 
 
Vid protokollet Ordförande  Justering 
 
 
 
 
Bengt Lennhammar Johan Grevelius Birgitta Lindell      Jan-Erik Hwasser 
 


