
 

Protokoll fört vid Ljusdals Golfklubbs vårmöte 

 

 

Plats Golfrestaurangen 

 

Tid  Torsdag 21 april 2022  kl. 18:30-19:36 

 

   

   

Öppnande Ordförande Hans Robertson öppnar mötet och hälsar alla 

medlemmar välkommen. 

 

 § 1 

Röstlängd Röstlängd/närvarolista för mötet fastställdes. Medföljer 

protokollet, 37 medlemmar. 

 

 § 2 

Mötets utlysning Mötet har utlysts på rätt sätt. 

 

§ 3 

Föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes. 

 

 § 4 

Ordförande och  Till mötesordförande valdes Hans Robertson och till 

sekreterare sekreterare valdes Jean-Pierre Lindgren. 

 

§ 5 

Protokolljusterare Att jämte mötesordförande justera och tillika vara 

rösträknare valdes Krister Ellström och Bo Sundell. 

  

 § 6a 

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen presenterades av ordförande och 

godkändes. 

 

 § 6b 

Strategiska mål Ordföranden går igenom de strategiska mål styrelsen har 

på lång sikt. 

  

§ 6c 

Årsredovisning Årsredovisningen presenterades av vår kassör Kenneth 

Törnberg och godkändes. Kenneths bilder bör bifogas när 

vi lägger protokollet. 

 

§ 6d 

Revisorernas berättelse Revisorernas berättelse upplästes och godkändes. 

 

 § 7 

Resultat- och Resultat- och balansräkningen fastställdes och 

balansräkning överskottet överförs i ny räkning. 



 § 8 

Ansvarsfrihet Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid 

revisionen avser. 

 

 § 9 

Alkohol&Drogpolicy Dokumentet är nu färdigskrivet på enkel svenska och 

skall användas med sunt förnuft. Mötet antar policyn som 

skall läggas upp på vår hemsida. 

 

 § 10  

Övriga frågor  Ulrica Strömstedt vann dragningen för snabba betalare 

och får ett presentkort på 5000 kr som kan användas i vår 

shop. 

Anders Andersson berättade om den nya väg som görs. 

Det gör att vi slipper få trafik på hål 16. Det blir ett lyft 

för banan och en säkrare väg för alla inblandade. 

 

Vår pro sedan 32 år, Ulf Norrby, skall nu anta nya 

utmaningar med sitt nya jobb hos Golfbreaks och vi 

önskar honom stort lycka till. 

Vi söker nu en ny tränare. 

 

Angående timmerterminalen så förs dialog/förhandling 

med kommunen, det är det enda som vi just nu kan delge. 

Mötet beslutar att styrelsen har mandat att slutföra 

förhandlingarna, när/om det kommer till stånd. 

 

Studion: Målet är att vi har en färdig studio detta år men 

med tanke på handläggningstiden hos allmänna 

arvsfonden, där vi nu söker bidrag, kan det bli något 

senare. 

  

 §11 

Avtackningar Efter mångårigt jobb i styrelsen avtackades Maria 

Widmark med blomsterkvast och presentkort till shopen. 

  

§ 12 

Avslutning Ordförande tackade alla medlemmar för ett trevligt möte 

och ett möte med stort engagemang och förklarade 

vårmötet avslutat. 

 

 

Ljusdal dag som ovan 

 

 

 

Hans Robertson              Jean-Pierre Lindgren   Krister Ellström Bo Sundell 

Ordförande                     Sekreterare            Justeringsman           Justeringsman 

 

 


