Årsmöte 2016
Protokoll fört vid föreningen Golfjournalisternas årsmöte på Viksjö Golfklubb måndagen den
19 september 2016 klockan 08:30. Mötet genomfördes i anslutning till ett
tvådagarsarrangemang som även inkluderade tävlingarna Golfjournalisternas mästerskap
(”Press-SM”) på Kungliga Drottningholms GK den 18 september och Hemming Stens Minne
(”Par-SM”) på Viksjö GK den 19 september. I arrangemanget ingick även firandet av
föreningens 40-åriga tillvaro med jubileumsmiddag på hotell Scandic Alvik på söndag kväll,
där även en 40-sidig jubileumsskrift presenterades och delades ut.
§1
Mötets öppnande: Ordförande Lars-Åke Linander hälsade välkommen. Han tackade Viksjö
Golfklubb för att klubben upplåtit sin möteslokal för Golfjournalisternas årsmöte och
påminde om att det var just på denna plats som föreningen Golfjournalisterna bildades
1976.
§2
Årsmötet har utlysts på stadgeenligt sätt. Kallelse mejlades den 24 augusti av sekreteraren
till alla medlemmar.
§3
Den utdelade dagordningen godkändes.
§4
Röstlängden fastställdes. 27 medlemmar var närvarande, alla med rösträtt.
§5
Lars-Åke Linander valdes till ordförande och Stig Dahlén till sekreterare för årsmötet.
§6
Harry Lord och Kjell Martinson valdes till justeringsmän samt rösträknare att jämte
ordföranden justera mötesprotokollet.
§7
a) Styrelsens verksamhetsberättelse: Den omfattar verksamhetsåret 2015/2016 (2015-09-01
- 2016-08-31). Förslag till verksamhetsberättelse var utdelad till alla på årsmötet. Enda
synpunkten som lämnades av närvarande medlemmar var ett önskemål om att den nya
hemsidan måste uppdateras mer frekvent.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse: Även förslaget till förvaltningsberättelse hade delats ut
till de närvarande på årsmötet. Kassör Göran Bäckström redovisade och kommenterade på
följande sätt:
”Sammantaget hade vid verksamhetsårets slut ett underskott på drygt 6 000 kr för ett år
sedan i år vänts till ett överskott på drygt 6 000 kr. Plusresultatet förklaras främst av
minskade kostnader för telefonmöten och resekostnader. Den under flera år kraftiga
nedgången i antalet medlemmar har bromsats upp, främst genom att senaste årets arbete
med medlemsrekrytering har börjat ge resultat. Tillgångarna vid bokslutet var 30 491 kr.”

Enda frågan från årsmötet på förvaltningsberättelsen gällde ersättning till styrelsens
ledamöter för resor till årsmöte och eventuellt fysiska möten (4 000 kr senaste
verksamhetsåret): ”Är det motiverat att ur en klen kassa betala ut denna ersättning?”
Ordförande Linander redovisade att tidigare årsmöten ansett det är en rimlig kostnad för att
styrelsen åtminstone en gång om året ska kunna träffas fysiskt. Han ställde frågan till
årsmötet om denna ordning bör ändras. Årsmötet ansåg att nuvarande ersättning bör utgå
även under det kommande verksamhetsåret.
Årsmötet beslutade därefter att godkänna förvaltningsberättelsen i sin helhet.
§8
Revisorernas årsberättelse: Denna lästes upp av Lars-Göran Åkerberg:
”Undertecknade har granskat föreningen Golfjournalisternas räkenskaper för
verksamhetsåret 2015/2016. Vi har funnit att dessa varit helt i sin ordning och
rekommenderar därför årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
Jönköping den 12 september 2016
Agne Jälevik och Lars-Göran Åkerberg, av föreningen utsedda revisorer.”
Årsmötet beslutade godkänna revisorernas årsberättelse.
§9
Ansvarsfrihet: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
§10
Fastställande av årsavgiften: Styrelsens förslag var att behålla den årsavgift som gällt under
en rad av år, 400 kr. Medlemmen Mattias Brännholm föreslog att avgiften borde höjas till
500 kr, där hans främsta motiv var att stärka klubbens ekonomi. En livlig diskussion följde,
där flera ansåg att ökade intäkter från en höjd årsavgift troligen skulle ätas upp av att
medlemmar som sällan eller aldrig deltar i våra aktiviteter/tävlingar lämnar föreningen. Flera
ansåg att det vore bättre att stärka föreningens ekonomi genom att i stället för ändrad
årsavgift höja startavgiften i de tävlingar som arrangeras i anslutning till medlemsträffarna.
Årsmötet uttryckte ett starkt stöd att behålla årsavgiften på 400 kronor.
§11
Motioner: Inga motioner hade inkommit och styrelsen hade inte heller några förslag att
redovisa under denna punkt.
§12
Aktuella val: Valberedningens ordförande Sture Carlbom föredrog valberedningens förslag:
Ordförande: Omval av Lars-Åke Linander på ett år.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Övriga ledamöter: Styrelsen har sex övriga ledamöter och tre ska väljas vartannat år. I år har
Stig Dahlén och Michael Broström och Björn Hedman ett år kvar på sina mandat.
Valberedningen föreslog omval på Peppe Eng. Två ledamöter, Stefan Bratt och Göran
Bäckström, hade i god tid före årsmötet meddelat att de inte står till förfogande för omval.
Valberedningen föreslog nyval av Patrik Larson och Gunnar Walldén på två år.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Revisorer: Valberedningen föreslog omval på ett år av Agne Jälevik och Lars-Göran Åkerberg
samt omval på ett år av Mats Pettersson som revisorsuppleant.

Årsmötet beslutade även här enligt valberedningens förslag.
Valberedning: Sture Carlbom, Kjell Martinson och Göran Ohlsson omvaldes som
valberedning. Carlbom är sammankallande.
§13
Verksamhetsplan: Förslag till verksamhetsplan för 2016/17 hade utdelats till samtliga på
årsmötet.
Ordförande Linander sammanfattade planen. De prioriterade strategifrågor som dominerat
verksamheten 2015/16 ska vidareutvecklas.
Arbetet med att utse Årets Golfklubb har stärkts och hösten 2016 ska reviderade riktlinjer
beslutas. Resurser för att säkerställa informationen internt och externt ska klargöras för nya
hemsidan och facebook. Nyhetsbrevet produceras vid behov, preliminärt två-fyra gånger
under verksamhetsåret.
Arbetet med medlemsträffarna går in i ett nytt skede i och med att Stefan Bratt nu tackar för
sig efter många förtjänstfulla år i rollen som sammanhållande. Styrelsen föreslår träffar med
den frekvens som gällt under en följd av år, totalt fem-sex träffar.
Styrelsen kommer under året att pejla intresset för en golfresa utomlands i föreningens regi,
till självkostnadspris och utan några motkrav på publicitet. Ambitionen är också att
föreningen under verksamhetsåret ska förbereda så att Sverige skickar ett lag bestående av
tio spelare till EM för journalister i Belgien hösten 2017.
Årsmötet beslutade att godkänna Verksamhetsplanen för 2016-2017.
§14
Bestämmande av budget för 2016/17:
Kassör Bäckström föredrog budgetförslaget och sammanfattade med bedömningen att
utfallet kan bli plus minus noll. Intäkterna domineras av årsavgifter, 36 000 kr (motsvarar 90
betalande medlemmar) och diverse intäkter 10 000 kr (främst från startavgifter). Utgifterna
domineras av resersättningar, priser, tryckning av jubileumsskriften, hemsidan och EM-laget.
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget till budget för 2016-2017.
§15
Övriga frågor och eventuell ytterligare information
Motioner till styrelsen: Medlemmen Sture Carlbom konstaterade att kallelse till årsmötet
enligt stadgarna ska skickas ut senast 14 dagar före mötet och att detta fungerar varje år.
För motioner gäller en annan ordning, de ska inlämnas senast 30 dagar före mötet och här
finns heller inget krav om påminnelse till medlemmarna. Carlbom ansåg att denna ordning
är olämplig och bidrar till att det sällan lämnas in någon motion. Efter en kortare diskussion
beslutade årsmötet att från nästkommande år ska en särskild påminnelse skickas till
medlemmarna i god tid före motionstidens utgång.
”Zackes Trophy”: Mattias Brännholm föreslog på jubileumsmiddagen (kvällen före årsmötet)
att det borde inrättas en tävling för att hedra en av föreningens grundare och
förgrundfigurer Göran Zachrisson, exempelvis med namnet ”Zackes Trophy”. Förslaget
hänsköts som övrig fråga till årsmötet. Peppe Eng föredrog frågan på årsmötet och var
positiv, liksom flera andra. Diskussion följde huruvida ”Zackes Trophy” borde bli namnet på
Press-SM eller på Östsvenska Mästerskapet, alternativt på en nyinstiftad tävling.

Årsmötet beslutade att uppdra åt styrelsen att hantera frågan vidare samt kontakta Göran
Zachrisson för att klara ut vad huvudpersonen själv tycker om förslaget.
Översyn av tävlingsstatuterna: Stefan Bratt föreslog att styrelsen ser över
tävlingsreglementet i syfte att skapa tydliga regler för föreningens tävlingar och tillhörande
prisutdelningar. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att före 2017 års tävlingsstart genomföra en
översyn enligt förslaget samt tydliggöra ansvarsfrågorna.
Förslag om ny hedersledamot: Styrelsen föreslog årsmötet att Stefan Bratt ska utses till
hedersledamot när han nu efter sina mångåriga insatser för föreningen valt att kliva av
styrelsearbetet. Ordförande Linander sade att Stefan Bratt med råge uppfyller de kriterier
som är uppsatta för denna utmärkelse. Årsmötet röstade enhälligt för att utse Bratt till
hedersledamot, ett beslut som följdes av kraftiga applåder.
§16
Mötets avslutning: 40 minuter efter årsmötets öppnande tackade ordförande Lars-Åke
Linander för visat intresse samt avslutade mötet.
Karlstad den 30 september 2016
Stig Dahlén
Mötessekreterare

Protokollet har därefter justerats skriftligt enligt §6. Det undertecknade protokollet förvaras
i pärm hos sekreteraren.
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