Protokoll fört vid höstmötet 2018 09 17 i Hede-Vemdalens Golfklubb
1.Ordförande Ove Andersson inledde mötet med att hälsa alla välkomna.
2. Röstlängd för mötet fastställdes. Bilaga 1
3. Konstaterades att mötet utlysts stadgeenligt via kallelser genom klubbinfo tre
gånger och annonsering på klubbens hemsida.
5. Föredragningslistan fastställdes. Bilaga 2
5. Tommy Erixon valdes att leda dagens förhandlingar och Margareta Bylund att
föra protokoll.
6. Att jämte ordförande, justera dagens protokoll, tillika rösträknare, valdes Ulla
Jonsson och John Carlsson
7. Styrelsens förslag till medlemsavgifter fastställdes. Bil 3
Styrelsen fick mötets uppdrag att kontakta andra klubbar i distriktet för en
diskussion om ev duomedlemsskap. Aktuella klubbar kan vara Sandnäset,
Storsjöbygden och Frösö golfklubb. Frågan om vilken avgift medlemmar med
kapitalinsats skall betala uppdrogs till styrelsen att diskutera med Hede-Vemdalens
golfbanebolag.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes. Bil 4
Mötet ansåg att vad gäller priser till tävlingar så vore det bättre med färre priser
men av högre kvalitet.
Styrelsens förslag till budget godkändes. Bil 5
8. Beslutades att utöka styrelsen från fem till sju ledamöter.
9. Då förslag till val av ordförande saknades senarelades valet till vårmötet 2019.
Ove Andersson sitter kvar som ordförande fram tom 31.12 2018.
Bo Johansson och Daniel Westberg sitter kvar som ordinarie ledamöter ytterligare
ett år (2019).
Till ordinarie ledamot för ett år valdes Håkan Kristoffersson.
Per Palage omvaldes till ordinarie ledamot för två år.
Marie Fermbeck och Fredrik Karlin valdes till ordinarie ledamöter för två år.
Margareta Bylund, Pär Öhrman och Jan Nätterholm valdes till suppleanter för ett år.
10. Inga förslag eller motioner hade inkommit till mötet

11. Övriga frågor
En viss upprustning av maskinhallen, målning och delvis ny panel, planeras till
nästa sommar, midsommartid. Tanken är att Hede Företagar Grupp står för
materielkostnaden och att medlemmar utför arbetet. Genom att medlemmar bidrar
med frivilligt arbete innebär det en reducering av klubbens arrende för golfbanan
till företagargruppen.
Diskuterades behovet av hjärtstartare på klubben. En hjärtstartare finns att låna från
hembygdsgården vid behov. Frågan är om klubben borde skaffa en egen
hjärtstartare. Styrelsen undersöker möjligheten att söka bygdemedel för inköp av en
sådan.
En riskanalysplan bör utarbetas för verksamheten. Styrelsen tar fram underlag för
att upprätta en sådan plan.
Då tävlingsveckan innebär mycket extra arbete uppdrogs till tävlingskommittéen att
planera och organisera detta inför 2019 års tävlingsvecka.
Hemsidan diskuterades. Det finns kritik av sidan att den dels är inaktuell och dels är
svår att hitta i, rörig. Vidare ansåg mötet att fler än en person borde ha
administrationsbehörighet för att minska sårbarheten i hanteringen av sidan.
Styrelsen fick i uppdrag att arbeta med detta.
12. Information från Hede-Vemdalens golfbanebolag
Fram till idag har banan haft lika många greefee gäster som i fjol, runt ca 2150.
Intäkterna för greefee och servering har ökat något marginellt.
Dessvärre har sponsorsintäkterna minskat. Den ekonomiska prognosen idag visar
på ett litet plusresultat. Därtill tillkommer medlemsavgifter från medlemmarna i
Svegs fd golfklubb som beräknas överföras till bolaget innan årsskiftet.
I dagsläget har klubben 481 medlemmar, varav 81 har löst full spelrätt.
13. Utdelning av utmärkelser
Ove Andersson utdelade plaketter till John Carlsson som vinnare i KM, herrar 60,
respektive tvåan Christer Öhrman och till Pär Öhrman som vinnare i klass herrar
40.
14. Ordföranden avslutade mötet.

Tommy Erixon
Ordförande

Margareta Bylund
Sekreterare

Ulla Jonsson
Justeringsman

John Carlsson
Justeringsman

