
 

 

Protokoll fört vid Älvkarleby GK:s Höstårsmöte 

 

Datum: 2019-12-04 

Plats: Klubbhuset 

Närvarande: 35 st medlemmar 

 

 

§1  Upprop och fastställande av röstlängd 

Klubbchef Johan Malmsten hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
Beslutades att godkänna närvaroförteckningen som röstlängd.  
 

§2  Fråga om mötet behörigen utlysts 

Godkändes av årsmötet.  
 

§3  Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes. 

§4  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Thomas Trybom och till sekreterare valdes Stefan Hult. 
 

§5  Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Gunnar Thunman och Lennart Eilemar.  

 
§6  Verksamhetsberättelser 

Verksamhetsberättelserna godkändes av årsmötet. 
 

§7  Ekonomisk rapport 
Tommy Bergström föredrog prognosen för 2019 med ett förväntat resultatunderskott på ca 198 000 kr. En 
kall maj månad påverkade greenfee intäkterna negativt. Även minskade medlemsintäkter slår på resultatet 
där vi kan se att fler går över från fullt medlemskap till 5-ronders medlemskap. Banan har kostnadsbelastats 
över budget pga. diverse reparationer av maskinparken. 
Likviditeten är fortfarande tillfredsställande men förväntas gå ner med ca 170 000 kr jämfört med 2018.  

 
§8  Fastställande av avgifter för 2020 

Ordförande och Johan Malmsten föredrog styrelsens förslag till avgifter för 2020 som godkändes av 
årsmötet. 
 

§9  Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret 
Tommy Bergström presenterade verksamhetsplan och budget för 2020 med intäkter och utgifter på           
7 416 000 kr. 
P-O Ferm efterlyste en fastighetsansvarig för bättre kontroll av fastighetskostnaderna. Styrelsen tar 
med sig frågan. 
Såväl verksamhetsplan som budgetförslaget godkändes av årsmötet. 

 
§10  Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningen har inte inkommit med något förslag till val av ledamöter och suppleanter. 

Årsmötet beslutade om följande förslag: 

Thomas Trybom omvaldes som ordförande för en tid av 1 år. 

Stefan Hult och Örjan Löfström omvaldes som ledamöter för en tid av 2 år. 

Sylvie Köönverk nyvaldes som ledamot för en tid av 2 år. 

Maria Högberg omvaldes som suppleant för en tid av 1 år. 

Hans Lindström nyvaldes som suppleant för en tid av 1 år.  

 



§11  Val av revisorer och revisorssuppleant 
Björn Engblom och Anders Wetterberg omvaldes som revisorer för en tid av 1 år. 

Eva-Britt Lindholm omvaldes som revisorssuppleant för en tid av 1 år. 

 

§12  Val av ledamöter i valberedningen 

Eftersom kontakten med valberedningen varit bristfällig så kunde inget val genomföras. Årsmötet 

beslutade enhälligt att hänskjuta valet till vårårsmötet 2020. Gunnar Thunman och Lennart Billfalk åtog 

sig att kontakta Daniel Gunnarsson i frågan. 

 
§13  Val av ombud till Upplands Golfförbunds årsmöte 

Årsmötet beslutade att valet går i delegation till styrelsen att bestämma.  

 

§14  Behandling av inkomna förslag eller motioner 

Två motioner har inkommit från Anders Westergren och Joakim Delin. Den ena angående ny 

restaurangbyggnad och den andra angående uppförande av en golfstudio i anslutning till rangen. 

Beträffande golfstudion informerad Johan Malmsten att undersökningar redan pågår via en konsult 

huruvida möjligheterna finns för detta inom vår klubb. Investeringskostnaden kommer att landa runt 

2,5 miljoner kr, inklusive all utrustning. Finansieringsbidrag kommer att sökas via bl.a Allmänna 

Arvsfonden, Jordbruksverket osv. Lennart Billfalk efterlyste även en kalkyl på driftkostnader osv. innan 

beslut kan tas om investeringen av golfstudio. Gunnar Thunman väckte frågan om det kan vara möjligt 

att kombinera denna studio med en Paddelbana då det visat sig vara en bra investering på annan 

golfklubb. Frågan får inkluderas i undersökningsarbetet. 

Båda motionerna har behandlats av styrelsen och ordförande informerade årsmötet att styrelsen 

kommer att kalla till ett möte med motionärerna i början av 2020. 

 

§15  Övriga frågor 

- Ordförande informerad om att det blir samma restauratör 2020 som under 2019.  

- Johan M. meddelade att klubbhuset kommer att ställas iordning för träning f.o.m den 5/12.  

- Tackbrev har inkommit från Cancerfonden för vårt bidrag på 16 000 kr under 2019. 

- Roger Gahlin informerade kort om det nya hcp-systemet som börjar gälla från den 1 mars 

2020. Info-kvällar kommer att genomföras i vår klubb under våren men det går även att läsa 

mer om detta i senaste numret av Svensk Golf samt via länken på vår hemsida. 

 

§16  Mötet avslutas 

Ordförande Thomas Trybom tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 

 

 

 

________________ ________________  

Stefan Hult  Thomas Trybom  

Sekreterare  Ordförande 

 

 

 

 

________________ ________________ 

Gunnar Thunman Lennart Eilemar 

Justeringsman  Justeringsman 


