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2021Höstmöte Ljusdals GK -  

Golfrestaurangen tisdag 14 december 2021 

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 2022. 

b/ Förslag och fastställande av medlems och spelavgifter för 2022 

c/ Fastställande av mål/handlingsplaner och budget för 2022 

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. 
(7 st.) 

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 ej styrelse- 
ledamöter 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. 

a/ Information av Alkohol och drogpolicy 

11. Mötet avslutas. 
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Mötet utlyst: 

 
 2021-11-25 Ljusdalsposten  

 2021-11-18 Hemsida 

 2021-11-18 Facebook 

 2020-11-18 E-post via Git 

Mål/handlingsplan juniorer 2022 

 Regelbunden träning 6 – 21 år 

 Öppen träning för alla juniorer 

 Utöka juniorkommittén 

 Öka tävlingsintresset på hemmatävling och Gästrike/Hälsinge 

Mål/handlingsplan för banan 2022 

 Bygga plank vid campingen 

 Komplettera antal tee 44 

 Dränering rangen 

 Hål 1, bygga om bunkrar 

 Hål 3, färdigställa ytan bakom green 

 Hål 6, justera greenbunker 

 Hål 7, lägga igen fw-bunker ska en ny fw-bunker 

 Hål 8, justera svackan vid green 

 Hål 9, fylla igen en del av dammen 

 Hål 13 justera tee 49, lägga igen en del av högra fw-bunker 

 Hål 14, färdigställa tee 49 

Mål/handlingsplan medlemmar 2022: 

 Hemsida/Facebook – (grönt kort) 

 Utöka medlemskommittén   

 Återträff med nya medlemmar 

 Fadderverksamhet 

 Träning för alla medlemmar 

Årsavgifter 2022: 

 Juniorer 0-12 år     400: - 

 Juniorer 13-21 år (800/700)               1 500:- 

 Seniorer (1400/3300) 4 700: - 

 Studerande CSN (1400/800) 2 200: - 

 GF medlem  1 000: - 

 GF medlem (ej kommun)     600: - 

 Non resident (1400/1300)  2 700: - 

 Städavgift      300: - 
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Förvaringsavgifter 2022 -Plats i vagn/bilbod 

 Golfbag/vagn    500:- 

 Golfbag/moped:  1300:- 

 Golfbag/bil 2000:-  

  
 

Ann-Marie Eriksson arv: 

2016 180 208: - 
2017 160 720: - 
2018 23 142: - 
2019  14 720: - 
2022  14 720: - 
2021 32 016: - 
2022 – Toro RM 3575                                                                    74 474: - 

 
 

Totalt: 

 
500 000: - 

 
Resterande summa: 

 
0: - 

 

 


