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Protokoll fört vid årsmöte för Gunnarns Golfklubb 
Tisdagen den 17  mars 2015 

Lokal. Golfklubbens klubbhus Gunnarn 

 

Närvarande vid årsmötet enligt bifogad förteckning. 12 medlemmar närvarande. 

 

§ 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 valdes Roland Kärrman 

 

§ 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

Sten Gullhagen och  Kristina Pärnaste-Linder valdes att jämte ordförande justera mötesprotokollet 

samt att utgöra rösträknare. 

 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse  och årsredovisning (resultat- och balansräkning) 

a/ Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs. Mötet beslutade att med godkännande lägga  

    verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 

b/ Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning). för det senaste räkenskapsåret föredrogs. 

    Mötet beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna. 

 

§ 7 Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse föredrogs över granskningen av verksamheten och räkenskaperna för år 2014. 

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 resultat i ny räkning balansera -9 618,27 kr. 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Mötet beslöt enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
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§ 10 Fastställande av medlemsavgifter, medlemslån och arvoden samt verksamhetsplan och 

         budget. 

Mötet beslutar att fasställa medlemsavgifter för 2016 enligt presenterat förslag samt godkänna 

styrelsens beslut om övriga avgifter för 2015 enligt förteckning (bilaga). 

 

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 distans
2
 15 - 21 600 Beslutas av styrelsen 

Senior
1
 22 -99 800 Beslutas av styrelsen 

Senior distans
2
 22 -99 800 Beslutas av styrelsen 

Stödmedlem alla 300 Ingen avgift 

1. Fullvärdiga medlemmar betalar medlemsavgift och spelavgift och har fritt spel på banan. 

Boende i Storumans kommun betalar fullvärdigt medlemskap. 

2. Medlemmar distans enbart medlemsavgift. Spelar hos oss med rabatterad dag- eller årsgreenfee  

 

Mötet beslutar att från 2015 enligt styrelsens förslag införa städ- aktivitetsavgift ,300 kr för senior 

fullvärdig och 100 kr för juniorer lokal 15 – 21 å med följande villkor: 

 Vid närvaro på städdagen återbetalas städavgiften. Städavgiften debiteras tillsammans med 

årsavgiften och återbetalas efter utförd arbetsinsats efter överenskommelse med kassören. 

 Kan du inte komma på städdagen, har du möjlighet att ställa upp vid ex bollplockning på rangen, 

klippning av grönytor, banskötsel etc. (Kontakta xxx  för mer info).Städdagen motsvarar 5 timmar  

 Avgift debiteras inte för medlemmar som har valts till styrelse- och kommittéuppdrag Familjetak 

max 600 kr.  

  

Mötet beslöt: att inga arvoden utgår till styrelse och revisiorer. 

 att inga medlemslån tas upp. 

 att godkäna föredragen verksamhetsplan för kommande verksamhetsår (bilaga). 

 att godkänna budget för kommande verksamhetsår (bilaga). 

 

§ 11  Val av styrelse, revisorer, valberedning 

Möte beslöt att välja: 

 

a/ Ordförande för 1 år  Olle Wärnick 

 

b/ Styrleseledamöter för 2 år Erik Brandum 

 Kenneth Sandberg 

 Lars-Erik Holmner 

  
Valda fram till 2016 Roland Kärrman 

 Sten Gullhagen 

 Katarina Holmner 

 

c/ Suppleanter i styrelsen 1 år Agneta Holmner 

 Håkan Gustafsson 

 Rickard Stenmark 
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Mötet beslutar att styrelse suppleanterna och sammankallande i sektioner kallas till styrelsemötena 

vilka har yttranderätt men ej rösträtt. Är ordinarie styrelseledamot ej närvarande  träder styrelse 

suppleanter in och har rösträtt enligt den turordning de har valts enligt protokollet. 

 

d/ Ordinarie revisorer 1 år Sture Holmner 

 Håkan Gällhagen 

 

    Revisorssuppleanter 1 år Regina Kärrman 

 Elisabet Wärnick 

 

e/ Valberedning 1 år,  Gunnar Jonsson smk. 

 Solveig Holmner 

 Martin Nyman 

 

§ 12 Delgivningav  styrelsens val till kommittér. 

Utbildningsansvarig 

Agneta Holmner 

Banansvarig 
Erik Brandum 

Handicapansvarig 
Agneta Holmner 

Ungdomsansvarig  
Vakant 

IT-ansvarig 
Roland Kärrman 

 

Medlemskommittén 

Få fler medlemmar genom olika aktiviteter som kan locka olika åldersgrupper till golfen. 

Alla skall känna sig sedda och välkomna. 

Kristina Pärnaste- Linder smk 

  

Ban kommitté 

Roland Kärrman smk 

Erik Brandum 

Olle Wärnick 

Kenneth Sandberg 

Sture Holmner 

  

Tävlings kommitté 

Martin Nyman smk 

Åsa Holmgren 

Katarina Holmner 

 

§ 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

Inga motioner fanns att behandla vid mötet. 

 

§ 14 Godkännande av miljö- och aktivitetsplan och alkohol- drogpolicy 

Miljöpolicyn har följdes upp och styrelsen föreslår att anta uppdaterad policy och aktivitetsplan. 

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. Alkohol- drogpolicy presenterades och godkändes. 
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Aktivitet förbättringar Prioritet Ansvarig Kommentar 

Ta bort ris i vattnet vid sydöstra stranden. När tid finns Styrelsen  

Komplettera inköp beg juniorklubbor för 
utbildning 

När bra 
lösning finns 

Agneta Klart till 50% 

Uppdatera skyltning på tee med text index 
som ersätter HCP. 

Säsongsstart Agneta  

Komplettera lokala regler för banan inför 
säsongen 2015 

 Styrelsen  

Uppdatera lokala tävlingsregler inför 
säsongen 2015 

 Tävlings 
kommitté 

 

Säkerhetsåtgärder på banan för spelare 
och banarbetare. 

 Roland Pågår 

Bygga om bunker på hål 1/10. Höja kant 
mot green 

När tid finns Roland  

Förbättra metoder för att få fler att hjälpa 
till med driften av banan 

Löpande Styrelsen  

Sätta upp skyddsnät nytt utslag hål 3/12 
mot hål 5/14. 

Hög Roland/Rickard  

Plantera björkar vänster sida fairway hål 
8/17 vid utslagen 

När tid finns Håkan G Delvis klart 

Profilplagg – typ väst att köpa Säsongsstart Kenneth Beställs under 
vintern. 

Göra mjukare botten diket längs upp på 
fairway hål 3/12  

När tid finns Roland  

Införa betalning via mobiltelefon Swish Säsongsstart Sten  

Flytta torn så att det går att köra klippare 
mellan utslag och torn vd utslag hål 7/16 

När tid finns Roland  

Stor väggklocka ute på lämpligt ställe Låg Kenneth På gång 

Förlänga skyddsnät bakre utslag hål 4/13 När tid finns Roland/Rickard  

Ta bort björk vid höger sida green hål 
9/18. 

maj Roland/Olle  

Se över försäkringar Innan säsong Olle Klart 

Ta bort fönster södra väggen klubblokal Våren 2015 Olle  

Justera diken fairway hål 2/11 När tid finns Erik  

Justering slänt vid utslag hål 2/11 När tid finns Erik  

Justera diken fairway hål 6/15 När dud finns  Erik  
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Aktiviteter arrangemang Tidpunkt Ansvarig Kommentar 

Aktivitet för sponsorer  Styrelsen  

Utbildning nybörjare Säsongen Agneta  

Tävlingar Säsongen Tävlingskommitté  

Onsdagsgolf  Säsongen   

Golfsimulator vintersäsong Agneta  

Samla in tappade bollar på banan och 
använda dessa vid utbildning. 

Löpande Agneta Pågår under 
säsongen 

Medlemsmöte eftersäsong oktober Olle  

Gemensamma besök på andra banor Säsongen   

Prova på dag 30 maj Agneta  

    

    

 

Reparations åtgärder Prioritet Ansvarig Kommentar 

Reparera/byte framdäcken och höger 
bakdäck Deutz 

april Olle  

Byte förarstol Deutz jordbrukstraktor När tid finns Olle  

Reparera skyddsnät utslag hål 2/11 maj Roland  

Fylla igen grop på fairway vid bunker hål 
7/16 

maj Roland  

Fylla igen grop på fairway hål 5/14 maj Roland  

Så om och fylla upp där det behövs 
fairway hål 3/12 vid lada 

maj Roland  

Så om och fylla upp där det behövs 
fairway hål 4/13 

maj Roland  

Jämna ut marken vid asp green hål 1/10 maj Roland  

Förstärka beninfästning pitchkorg maj Roland Klart 
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Säsongstart  av banan Ansvarig Kommentar 

Slunga av snön från greener  april Roland  

Boll - klippschema 2015 Olle  

Rensa och kantskära bunkrar och lägga ut krattor Roland  

Lägga ut mattor på utslagen som ligger i skoterleden Hål 
6/15 och 9/18 

Roland  

Sätta upp nya skyltar på utslagen Roland  

Rengöra utslagsmattor. Blåsa bort löv och smuts Roland  

Sätta upp flaggor i hålen för provisoriska greener Roland  

Köra igång bevattningsanläggning  Roland  

Vertikalskära greener 2 ggr Roland  

Så om greener och därefter dressa och välta greener Roland  

   

Rangen   

Göra båten klar för att använda Olle  

Kontrollera att läns är hel Olle  

Lägga ut mattor på de utslag som saknar dessa och sätta 
upp avskärmningsrep 

Olle  

Kontrollera att avståndsskyltar är hela. Olle  

Placera ut pitchkorg i tjärnen Olle  

   

   

   

 

 

 

 
 


