Protokoll för vårmöte i Nybro GK 2019-03-28
§1

Mötets öppnande
Ordförande Eva Bengtson hälsade alla välkomna och förklarade vårmötet öppnat.

§2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Eva Bengtson och Pär Sandgren valdes till ordförande respektive sekreterare för mötet.

§3

Protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Lars Dahlgren och Lotta Ericson.
De ska tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§4

Fastställande av röstlängd för mötet
Mötet godkände att ifyllda deltagarlistor utgör röstlängd för mötet (bilaga 1).

§5

Mötets behöriga utlysande
Klubbchef Karl-Martin Härström redogjorde för hur mötet utlysts och mötet ansåg att
mötet utlysts på rätt sätt.

§6

Fastställande av föredragningslista
Mötet fastställde förevisad föredragningslista.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse
Eva Bengtson föredrog delar av verksamhetsberättelsen för 2018 (bilaga 2-3).
Mötet godkände verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna.

§8

Styrelsens årsredovisning av balans- och resultaträkning
Revisor Christian Johansson föredrog resultat- och balansräkning för 2018. Förklaringar
till minusresultatet på 929 366 SEK gicks igenom av Christian på ett utmärkt sätt. Han
påpekade att den ekonomiska situationen är mycket dyster och att ytterligare ett dåligt år
kommer att få stora konsekvenser för klubben och dess verksamhet.
Mötet godkände balans- och resultaträkningar (bilaga 4-7) och dessa lades till
handlingarna.

§9

Revisorernas berättelse
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet efter att ha gått igenom klubbens räkenskaper.
Christian påpekade än en gång att den ekonomiska situationen är allvarlig. Se bilaga 8.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att lämna ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018.
§ 11 Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen
Inga motioner har inkommit.
Med anledning av den ekonomiska situationen så har styrelsen lagt in ett förslag om
behovet av ett extra tillskott från våra medlemmar. Se bilaga 9. Klubbchef Karl-Martin

Härström redogjorde för bakomliggande orsaker samt tankar på hur vi ska lösa den
akuta situationen. I samband med detta informerades även om hur problemet med våra
greener inom det inre vattenskyddsområdet kan komma att lösas.
Styrelsens förslag godkändes enhälligt men med kommentaren att det är viktigt att en
allsidig och korrekt information lämnas tillsammans med fakturan om den extra
debiteringen.
§ 12 Övriga frågor
Banchef Patrik Tagesson lämnade via Klubbchefen följande information:
 Banan är öppen för golfbilar men att försiktighet ska tillämpas.
 4 greener är fortfarande inte öppna men de är under bearbetning och kan
förmodligen öppnas inom en snar framtid beroende på vädrets makter.
Inga övriga frågor fanns.
§ 13 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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