
Protokoll fört vid Ljusdals Golfklubbs Höstmöte 

 

 

Plats  Golfrestaurangen 

 

Tid  Tisdag11 dec 2018  kl.18.30 

 

Öppnande Klubbens ordförande Mats Skalberg hälsade alla välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 

 

 §1 

Röstlängd Röstlängd för mötet fastställdes (38 medlemmar) (bil. 1) 

 

 § 2 

Mötets utlysning Alla var eniga om att mötet utlysts på rätt sätt. 

 

 § 3 

Föredragningslista Föredragningslistan fastställdes. (bil.2) 

 

 § 4 

Ordförande och Till ordförande för mötet valdes Jan Hedlund och 

sekreterare  till sekreterare Jean-Pierre Lindgren.  

 

 § 5 

Protokolljusterare Till att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara 

rösträknare valdes Bengt Dahlberg och Bror Lund . 

 

 § 6 

Mål, hpl och budget   a. Enkät. 

Mats Skalberg och Ulf Norrby redogjorde för den enkät alla 

medlemmar fått under 2018 Det är/blir ett mycket bra 

arbetsunderlag för styrelsen. 

b. Mål, handlingsplaner och budget för 2019. 

Rune J redogjorde för planeringen för banan.(bil.3) 

Ulf N redogjorde för juniorernas planering.(bil.4) 

Mats Skalberg 

 gick igenom budgetförslaget för 2019.(bil.5) 

c. Mötet fastställde mål och handlingsplanerna och godkände 

budgetförslaget. 

d. Medlems, spel och greenfeeavgifter (bil.6) redogjordes av Ulf N 

och godkändes av mötet. 

 

 § 7 

Antal styrelseledamöter Mötet beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat 

totalt 7 ordinarie under kommande verksamhetsår.  

 

 § 8 

Val Höstmötet beslutade enligt valberedningens förslag om följande: 

a/ Nyval av Hans Robertsson till klubbens styrelseordförande för 

en tid av 1 år. 

b/ Omval av Lars Nordh och Olle Gunnarsson på 2 år, omval av 

Jean-Pierre Lindgren 1 år och nyval av Kenneth Törnberg på 2 år 

till ordinarie ledamöter. 



Kvarvarande i styrelsen är Rune Jonsson och Maria Widmark till 

ordinarie ledamöter för en tid av 1 år. 

c/ Val av Lars Ottosson och Örjan Hultman till ordinarie revisorer 

för en tid av 1 år. 

d/ Val av Mats Eriksson och Biba Norin i valberedningen för en 

tid av 1 år. Ordförande och sammankallande är Mats. 

 

§ 9 

 

Förslag/Motioner Inga motioner har inkommit. 

 

 

 § 10 

 

Övriga frågor Redogörelse av Ann-Marie Erikssons arv. 

Janne H informerade om att det kommer en ny regelbok inför 

2019.  

 Hur ser avtalet ut med Svenska Kraftnät? Avtalet mellan oss är att 

om de inte är klar vid den tid som var satt, april 2018, finns 

möjligheten för oss att få ersättning för förlorad intäkt. Summan 

vet vi ännu inte. Ersättningskrav är inskickat av oss. 

 Spelreverser diskuterades och vi vädjar till alla att se till så att 

reverserna övergår till spelrätter. 

 Golflotteri 2019, Kennet H har all info. 

  

 

Avslutning . § 11 

Nye ordförande Hans Robertsson avslutade mötet med att tackade 

alla medlemmar. 

 

   

 

Ljusdal dag som ovan 

 

 

………………….        …………………         …………………        ………………… 

Janne Hedlund            Jean-Pierre Lindgren       Bror Lund           Bengt Dahlberg  

Ordförande                 Sekreterare                       Justeringsperson        Justeringsperson 

 


