Protokoll fört vid årsmöte för Gunnarns Golfklubb
Onssdagen den 11 mars 2009
Lokal. Golfklubbens klubbhus Gunnarn

§ 1 Öppnade, Fastställande av röstlängd
Årsmötet öppnades av ordförande Olle Wärnick. Röstlängden faställdes enligt förteckning.
§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet godkände utlysning av årsmötet.
§ 3 Fastställande av föredragningslista
Upprättad föredragningslista fasställdes.
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Olle Wärnick. Till sekreterare för mötet utsågs Roland Kärrman
§ 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Håkan Gustafsson och Erik Lundqvist valdes att jämte ordförande justera mötesprotokollet samt att
utgöra rösträknare.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning (resultat- och balansräkning)
a/ Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs. Årsmötet beslutade att med godkännande lägga
verksamhetsberättelsen till handlingarna.
b/ Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning). för det senaste räkenskapsåret föredrogs.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.
§ 7 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs över granskningen av verksamheten och räkenskaperna för år 2008.
Mötet beslöt att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition
Mötet fastställer den i årsredovisningen intagna .balansräkningen resultaträkningen.
Mötet beslutar att årets vinst i ny räkning balansera -167 051,60 kr.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet beslöt enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
§ 10 Fastställande av medlemsavgifter, medlemslån och arvoden samt verksamhetsplan
Mötet beslutar att fasställa medlemsavgifter för 2010 enligt presenterat förslag samt att styrelsen får i
uppdrag att att fastaälla spelavgiften för 2010 med beaktande av kostnader och h marknad.
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Benämning

Ålderskategori

Avgift medlem skap kr/år

Spelavgift kr/år

Yngre juniorer

-14

350

Beslutas av styrelsen

Junior

15 - 21

600

Beslutas av styrelsen

Junior distans2

15 - 21

600

Beslutas av styrelsen

Senior1

22 -99

800

Beslutas av styrelsen

Senior distans2

22 -99

800

Beslutas av styrelsen

Stödmedlem

alla

300

Inte aktuellt

1. Medlemmar som bor i Storuman, Sorsele Lycksele och Vilhelmina kommuner
betalar medlemsavgift och spelavgift och har fritt spel på banan.
2. Medlemmar distans enbart medlemsavgift. Spelar mot dag- eller årsgreenfee
med rabatt.

Mötet beslöt att inga arvoden utgår till styrelse och revisiorer samt att inga medlemslån tas upp.
Mötet beslöt att godkäna föredragen verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och
räkenskapsår.
§ 11 Val av styrelse, revisorer, valberedning
Möte beslöt att välja:
a/ Ordförande för 1 år

Olle Wärnick

b/ Styrleseledamöter för 2 år

Erik Lundqvist
Kenneth Sandberg
Christine Wallin

Styrleseledamöter för 1 år
c/ Suppleanter i styrelsen 1 år

Sture Holmner
Håkan Gustafsson
Rickard Stenmark

Mötet beslutar att suppleanterna kallas till styrelsemötena där de har yttranderätt men ej rösträtt om de
ordinarie ledamöterna är närvarande. Är ordinarie ledamot ej närvarande kallas suppleanterna och har
rösträtt enligt den turordning de har valts enligt protokollet.
d/ Ordinarie revisorer 1 år

Revisorssuppleanter 1 år

e/ Valberedning 1 år,

Solveig Holmner
Håkan Gällhagen
Regina Kärrman
Elisabet Wärnick
Martin Nyman smk.
Soveig Holmner
Christine Wallin

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner fanns att behandla vid mötet.
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