Protokoll fört vid årsmöte 2018 04 01 Hede-Vemdalens Golfklubb
1. Mötet inleddes med en tyst minut för Maude Hjelte-Arnell som hastigt och
tragiskt gick bort i februari i år.
2. Röstlängd fastställdes. Bilaga 1
3. Konstaterades att mötet utlysts korrekt via kallelser genom klubbinfo 2 gånger
och annonsering på klubbens hemsida.
3. Föredragningslistan fastställdes. Bilaga 2
4. Tommy Erixon valdes att leda dagens förhandlingar och Margareta Bylund att
föra protokoll.
5. Att jämte ordförande, justera dagens protokoll, tillika rösträknare, valdes
Elisabeth Lindfors och Christer Öhrman. .
6. a Klubben verksamhetsberättelse liksom verksamhetsberättelser för ungdomsrespektiver tävlingsverksamheten godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 3-5.
6. b Årsredovisning kommer enligt mötets beslut att delges medlemmarna när den
färdigställts.
7. Revisionsberättelsen kommer enligt mötets beslut att delges medlemmarna när
den färdigställts.
8. Mötet beslutade att resultat och balansräkning samt disposition av ett eventuellt
överskott fastställs av styrelsen när årsredovisningen är klar.
9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för tiden revisionen avser.
10. Mötet omvalde Ove Andersson som ordförande för en tid av ett år och Bo
Johansson som ledamot för två år. Som ny styrelseledamot för två år valdes Daniel
Westberg som ersätter avgående Stefan Bengtsson. Som suppleanter för ett år
valdes Pär Öhrman och Jan Nätterholm.
11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för det kommande året
redovisades och godkändes av mötet. Bilaga 6 och 7.
Ove Andersson informerade om de pågående diskussionerna med Svegs GK. Vid
en ev nedläggning av Svegs GK är intentionen att deras medlemmar erbjuds ett
förmånligt övergångmedlemskap i HVGK. Detta kan i så fall innebära att

verksamhetsplanen kan komma att revideras avseende den planerade
tävlingsverksamheten.
12. a Till revisor och revisorssuppleant omvaldes Mari-Ann Löfström respektive
Lena Bengtsson
12. b Då inget förslag till valberedning fanns uppdrogs till styrelsen att arbeta för
att få till stånd en valberedning.
13. Inga förslag eller motioner hade inkommit
13. Ett förslag till Nyttjanderättsavtal mellan Golfbolaget och klubben
presenterades. Den vidare hanteringen av avtalet sker mellan klubbstyrelsen och
Golfbolaget styrelse.
14. Övriga frågor.
Christer Öhrman frågade om situation avseende duomedlemskap mellan HVGK
och KVGK resp Funäsdalsfjällens GK. Ove Andersson informerade om de
kontakter han haft med dem i frågan. Båda klubbarna skall återkomma med besked
om sitt ställningstagande.
Klubben har ansökt hos kommunen om driftbidrag för banans skötsel. Kommunen
har ännu inte fattat något beslut i frågan.
15. Information angående HedeVemdalenGolfbane AB.
Ove Andersson informerade om att Stefan Bengtsson valts till ny
styrelseordförande för bolaget vid en bolagsstämma i februari 2018. Övriga
ledamöter i bolagets styrelse är; Lars Bygdén, Hans Bäckström, Bo Johansson,
sekr, Jan-Erik Nääs samt Ove Andersson, kassör.
Ansvarsfördelning mellan klubb och bolag är att bolaget ansvarar för banans drift,
liksom arrenden av mark från privata markägare och klubben för tävlings- och
ungdomsverksamhet.
Bolaget har ansökt om och fått beviljat bygdemedel för inköp av en beg
fairwayklippare
16. Mötesordförande avslutade mötet.
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