Årsmöte 2017
Protokoll fört vid föreningen Golfjournalisternas årsmöte på Gävle Golfklubb måndagen den
18 september 2017 klockan 09:00. Mötet genomfördes i anslutning till ett
tvådagarsarrangemang som även inkluderade tävlingarna Golfjournalisternas mästerskap
(”Press-SM”) på mästerskapsbanan Avan den 17 september och Hemming Stens Minne
(”Par-SM”) på Gamla banan den 18 september.
§1
Mötets öppnande: Ordförande Lars-Åke Linander hälsade välkommen.
§2
Årsmötet har utlysts på stadgeenligt sätt. Kallelse mejlades den 29 augusti från sekreteraren
till alla medlemmar.
§3
Den utdelade dagordningen godkändes.
§4
Röstlängden fastställdes. 21 medlemmar var närvarande, alla med rösträtt.
§5
Lars-Åke Linander valdes till ordförande och Stig Dahlén till sekreterare för årsmötet.
§6
Ingemar Jansson och Lasse Hanson valdes till justeringsmän samt rösträknare att jämte
ordföranden justera mötesprotokollet.
§7
a) Styrelsens verksamhetsberättelse: Den omfattar verksamhetsåret 2016/2017 (2016-09-01
- 2017-08-31). Förslag till verksamhetsberättelse var utdelad till alla på årsmötet. Inga
synpunkter lämnades på innehållet och årsmötet beslutade att godkänna
verksamhetsberättelsen. Denna bifogas årsmötesprotokollet.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse: Även förslaget till förvaltningsberättelse hade delats ut
till de närvarande på årsmötet. Kassör Gunnar Walldén redovisade och kommenterade på
följande sätt:
”Vid starten för bokföringsåret den 1 september 2016 hade föreningen ett ingående kapital
på 30 491 kronor. Ett år senare den 1 september 2017 när bokslutet görs hade föreningen
ett utgående kapital på 45 181 kronor. Det är ett starkt ekonomiskt resultat med tanke på de
kostnader som föreningen drog på sig i samband med 40-årsjubiléet. Bland annat med en
uppskattad jubileumsutgåva med text och bilder till medlemmarna.
Förklaringen till en stark ekonomi i föreningen är dels att vi haft en positiv
medlemsutveckling. Vi har vänt uppåt från strax över 80 medlemmar och en flerårig negativ
utveckling till att nu ha 103 medlemmar varav elva är hedersmedlemmar. Utöver detta har
återhållsamhet på kostnadssidan bidragit till det positiva ekonomiska resultatet.”

Medlemsintäkterna det gångna verksamhetsåret hade ökat med 4 000 kronor jämfört med
föregående år, till 36 000 kronor. Årets resultat blev 14 470 kronor. Av tillgångarna finns
34 074 kronor på Plusgiro och 11 107 kronor på bankkonto.
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget till Förvaltningsberättelse.
§8
Revisorernas årsberättelse: Ingen av revisorerna (Lars-Göran Åkerberg och Agne Jälevik)
hade möjlighet att närvara. Jälevik hade granskat Förvaltningsberättelsen och lämnat
följande skriftliga rapport, som lästes upp för årsmötet av ordförande Linander:
Vill med detta meddelande verifiera att jag via ombud läst och granskat
Förvaltningsberättelsen. Jag har funnit den klar och bokförd enligt gängse regler och har
inget klander att anföra. Föreslår därför att vi ger kassör och övrig styrelse full ansvarsfrihet!
Sthlm 17 sept 2017
Agne Jälevik
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 år, 400 kronor. Inga synpunkter lämnades på förslaget och årsmötet beslutade
behålla årsavgiften på 400 kronor.
§11
Motioner: Inga motioner hade inkommit och styrelsen hade inte heller några förslag att
redovisa under denna punkt. Påminnelse om att motioner ska inlämnas senast 30 dagar före
årsmötet skickades till medlemmarna i slutet av juli.
§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
Peppe Eng, Gunnar Walldén och Patrik Larson ett år kvar på sina mandat. Valberedningen
föreslog omval på två år av Björn Hedman och Michael Broström samt nyval av PeO
Karlström efter Stig Dahlén, som meddelat att han inte står till förfogande för omval.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Revisorer: Valberedningen föreslog omval på ett år av Agne Jälevik och Lars-Göran Åkerberg
samt nyval på ett år av Matts Olsson 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 2017/18 hade utdelats till samtliga på
årsmötet. Ordförande Linander sammanfattade innehållet och en del kommentarer gjordes

om tävlingsprogrammet och vikten av fortsatt medlemsrekrytering. Linander uppmanade
alla närvarande på årsmötet att hjälpa till att försöka värva nya medlemmar till föreningen.
Inga förslag om ändringar framfördes på innehållet i Verksamhetsplanen och årsmötet
beslutade att godkänna denna. Planen bifogas årsmötesprotokollet.
§14
Bestämmande av budget för 2017/18:
Kassör Walldén föredrog styrelsens förslag till budget, där intäkterna huvudsakligen består
av medlemsavgifter (36 000 kr) och startavgifter med mera (8 000 kr). På kostnadssidan
föreslås att inköp av priser ökar från cirka 5 000 kr det gångna året till 10 000 kr.
Kostnaderna beräknas totalt till 29 550 kr. Det beräknade resultatet bedöms bli ungefär som
2016/2017. Årsmötet beslutade att godkänna förslaget till budget för 2017/2018.
§15
Övriga frågor och eventuell ytterligare information
Förslag om ny hedersmedlem: Under middagen kvällen innan på Hotel Scandic CH
avtackades avgående sekreteraren Stig Dahlén för sina år i styrelsen. Övriga i styrelsen
föreslog nu att årsmötet utser Dahlén till hedersmedlem. Ordförande Linander sa bland
annat: ”Vi är Stig skyldiga ett stort tack för arbetet han lagt ner under många år, inte minst
med att hålla ordning och reda på oss och jagat på styrelsen att verkligen jobba aktivt, vilket
har varit framgångsrikt.” Årsmötet röstade enhälligt för att utse Dahlén till hedersmedlem.
§16
Mötets avslutning: Lars-Åke Linander påminde om vikten av att fler än styrelseledamöterna
är beredda att bidra på olika sätt till att föra verksamheten framåt: ”Ju fler vi är som är
aktiva, ju bättre förening blir det och desto trevligare får vi tillsammans.”
32 minuter efter årsmötets öppnande tackade ordförande Lars-Åke Linander för visat
intresse samt avslutade mötet.
Karlstad den 22 september 2017
Stig Dahlén
Mötessekreterare
Protokollet har därefter justerats skriftligt enligt §6. Det undertecknade protokollet förvaras
i pärm hos sekreteraren.
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