
Protokoll fört vid Ljusdals Golfklubbs Höstmöte 

 

 

Plats  Golfrestaurangen 

 

Tid  Onsdag 11 dec 2019  kl.18.30 

 

Öppnande Klubbens ordförande Hans Robertsson hälsade alla välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 

 

 §1 

 

Röstlängd Röstlängd för mötet fastställdes (32 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 Lars Arkegren. 

 

 § 6 

 

Mål, hpl och budget   a. Mål, handlingsplaner och budget för 2019. 

Rune J redogjorde för planeringen för banan.(bil.2) 

Ulf N redogjorde för juniorernas planering.(bil.2) 

Kenneth Törnberg gick igenom budgetförslaget för 2019.(bil.2) 

 

b. Medlems, spel och förvaringsavgifter(bil.2) redogjordes av 

Kennet Hedman och godkändes av mötet. 

 

c. Mötet fastställde mål och handlingsplanerna och godkände 

budgetförslaget. 

 

 § 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/ Omval av Hans Robertsson till klubbens styrelseordförande för 

en tid av 1 år. 

b/ Omval av Maria Widmark, Rune Jonsson och Jean-Pierre 

Lindgren på 2 år. Kvarvarande i styrelsen är Lars Nordh, Kenneth 

Törnberg och Olle Gunnarsson 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 Mikael Stridh i valberedningen för en 

tid av 1 år. Ordförande och sammankallande är Mats. 

 

§ 9 

 

Förslag/Motioner Inga motioner har inkommit. 

 

 

 § 10 

 

Övriga frågor Redogörelse för Ann-Maries Erikssons arv.(bil.3) 

 Ett antal medlemmar kom med förslag till förbättringar som nu är 

noterade och kommer att tas upp i styrelsen, bl a handlingsplan för 

att få fler medlemmar. 

  

  

 

Avslutning . § 11 

Ordförande Hans Robertsson avslutade mötet med att tackade alla 

medlemmar och ser med tillförsikt fram emot 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ljusdal dag som ovan 

 

 

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

Janne Hedlund            Jean-Pierre Lindgren       Lars Arkegren           Bengt Dahlberg

  

Ordförande                 Sekreterare                       Justeringsperson        Justeringsperson 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1: 

 

 
 

 

Bilaga 2: 

 

Föredragningslista: 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

3. Fastställande av föredragningslistan. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall 

justera mötesprotokollet. 

6. a/ Mål, handlingsplaner och budget för 2020.  

b/ Förslag och fastställande av medlems och spelavgifter för 2020  

c/ Fastställande av mål/handlingsplaner och budget för 2020 



7. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. 

8. a/Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år. 

b/ Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. 

c/ Val av två revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelse- ledamöter ej 

delta. 

d/ Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall 

utses som ordförande. 

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

10. Övriga frågor. 

11. Mötet avslutas. 

 

 

 

Mötet utlyst: 
 

 9/11   LjP annons: 13 november 

 25/11 Hemsida  

 25/11 Facebook 

 25/11 Via e-post  

 

 

 

Handlingsplan juniorer 2020: 

 
 Golfskola 

 Samarbete skolor 

 Juniorkommitté 

 Träningstillfällen 

 

Mål/handlingsplan för banan 2020 
 

 Greener: Investera i en ny luftare (leasing på 60 mån.)  

 Tee: Hål 14 och 18 tee 56/49 ska förbättras  

 Bevattning: Byte pumpar och spridare på hål nr 1 (green) 

 Rangen: Nya mål och greener, nya skyltar med avstånd  

 Bunkrar: Bunker framför green på hål 3 tas bort, det blir mer skötselvänlig för klippare 

 Arbetsmiljö: Säkerhet att jobba på bana (banarbete har företräde) 

 

Medlemmar 2019: 
 

 Betalande medlemmar: 603 st. 

 Nya medlemmar: 14 st. 

 Nya medlemmar (kurs): 38 st. 

 

 



Årsavgifter 2020: 
 Juniorer 0-12 år     400: - 

 Juniorer 13-21 år (700: -/600: -) 1 300: - 

 Seniorer (1300: -/3200: -) 4 500: - 

 Studerande CSN   2 000: - 

 GF medlem      900: - 

 GF medlem (ej kommun)     500: - 

 Non resident (1300: -/1200: -)  2 500: - 

 Städavgift      300: - 

 

Förvaringsavgifter 2020 
 - Plats i vagn/bilbod 

 

 Golfbag/vagn    400: - 

 Golfbag/moped:    800: - 

 Golfbag/bil 1 000: -  

 

Budget 2020 GK och AB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter    

Arrenden  120 000  

Årsavgifter/ Spelavgifter  1 700 000  

Greenfee/ Uthyrning  680 000  

Försäljning shop/range/lektioner  1 100 000  

Sponsorintäkter  700 000  

Tävlingsintäkter  700 000  

Övriga intäkter  200 000  

Summa intäkter  5 200 000  

      

Kostnader    

Fastigheter/underhåll  -600 000  

Banan/skötsel/Leasing   -800 000  

Inköp shop/range  -660 000  

Tävlingskostnader  -450 000  

Avgifter SGF/GHGDF  -140 000  

Personalkostnader  -1 700 000  

Övrigt  -450 000  

Finansiella intäkter  0  

Finansiella kostnader, räntor  -150 000  

Avskrivningar  -350 000  

Summa kostnader  -5 300 000  

  Resultat  -100 000  



Ann-Marie Eriksson arv: 
 

 

2016 180 208: - 
      
2017 160 720: - 
      
2018 23 142: - 
      
2019 - Såmaskin, leasing   14 720: - 
      
2020 - Såmaskin, leasing   14 720: - 
      
2020 - Luftare, leasing  32 016: - 
      

Totalt: 425 526: - 

  
Resterande summa: 74 474: - 

 


