Protokoll fört vid Ljusdals Golfklubbs höstmöte

Plats

Digitalt möte via Zoom.

Tid

Tisdag 8 dec 2020 kl.18.30

Öppnande

Klubbens ordförande Hans Robertson hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§1

Röstlängd

Röstlängd för mötet fastställdes (18 medlemmar) (bil. 1)
§2

Mötets utlysning

Mötet är utlyst på rätt sätt, alla eniga.
§3

Föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes. (bil.2)
§4

Ordförande och
sekreterare

Till ordförande för mötet valdes Hans Robertsson och
till sekreterare Jean-Pierre Lindgren.
§5

Protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara
rösträknare valdes Börje Manfredsson och Olle Sundin .
§6

Mål, hpl och budget

a. Mål, handlingsplaner och budget för 2020.
Handlingsplan för juniorer och mål/handlingsplan för banan, lästes
upp av Jean-Pierre.
Kenneth Törnberg redogjorde för budget inför 2021.
b. Medlems, spel och förvaringsavgifter(bil.2) lästes upp av JeanPierre och godkändes efter justering av årsavgiften för juniorer 1321 år, som blir samma som 2020.
c. Mötet godkände budgetförslaget. Handlingsplaner för klubbens
verksamhet skall tydliggöras på kort och lång sikt, med tydliga
mål och hur man skall nå dem. Styrelsen skall återkomma med
detta på vårmötet.

§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 Lars Nordh, Kenneth Törnberg och Olle Gunnarsson
på 2 år.
Kvarvarande i styrelsen är Maria Widmark, Rune Jonsson och
Jean-Pierre Lindgren till ordinarie ledamöter för en tid av 1 år.
Rune Jonsson har begärt avsluta sitt uppdrag detta år som innebar
att ett fyllnadsval gjordes. Anders Andersson valdes för en tid av
ett år.
c/ Val av Lars Ottosson och Örjan Hultman till ordinarie revisorer
för en tid av 1 år.
d/ Ledamöterna i valberedningen, Mats Eriksson och Mikael
Stridh, har avsagt sig uppdraget och har inga nya förslag.
Styrelsen får i uppdrag att finna nya personer som skall
presenteras senast på vårmötet.
§9

Förslag/Motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 10
Övriga frågor

Olle Sundin framförde följande synpunkter:
1. Den enda produkt vår klubb har att sälja är vår bana. En
bra bana ger gott rykte och fler greenfeegäster. Här måste
ske en omfördelning av våra personalresurser till förmån
för vår bana. Fördelningen idag mellan kansli/shop och
banpersonal är inte rimlig.
2. Kommunikationen mellan kansli och banpersonal måste
förbättras. Morgonmöte skall inrättas, förslagsvis
måndagar kl 9.00 (ordinarie fikarast) på banpersonalens
kontor med närvarande banpersonal och kanslipersonal.
Allt för att informera om vad som är på gång vad gäller
banan och på kansliet. Viktigt att alla får samma
information. Vi skall sträva mot samma mål och det är ett
lagarbete.

3. På styrelsemötena skall adjungeras klubbchefen och
greenkeepern för de frågor som berör deras
ansvarsområde. För övriga styrelsefrågor skall dessa två
ej närvara.
Ordföranden Hasse har noterat Olles synpunkter, vilka
kommer att tas upp på kommande styrelsemöten och även
redovisas på vårmötet 2021.

Avslutning .

§ 11
Ordförande Hans Robertson avslutade mötet med att tackade alla
medlemmar.
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