PROTOKOLL FÖRT VID ÄLVKARLEBY GKs VÅRÅRSMÖTE, 2020-06-30
Klubbhuset på Älvkarleby GK

1. Mötets öppnande
Ordförande Thomas Trybom hälsade alla välkomna till ett något senare och annorlunda
vårårsmöte pga Covid-19 situationen och förklarade mötet öppnat.
2. Upprop och fastställande av röstlängd
15st medlemmar närvarade vid mötet och det beslutades att godkänna närvaroförteckningen
som röstlängd.
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
Godkändes av mötet.
4. Fastställande av föredragningslistan
Mötet godkände föredragningslistan med kompletteringen att ta upp frågan om valberedningen
under punkten ”övriga frågor”.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Thomas Trybom valdes till ordförande och Stefan Hult till sekreterare för mötet.
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet
Per-Olof Ferm och Lars Lindegren valdes till justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
7. Styrelsens årsredovisning, resultat- och balansräkning för det senaste
verksamhets/räkenskapsåret
Thomas Trybom informerade om aktiviteter inom klubben och Tommy Bergström presenterade
årsredovisningen för 2019. Årets resultat slutade med ett underskott på 180 386 kr. Minskade
greefee intäkter och färre medlemmar är en del i förklaringen.
Likviditeten är god.
8. Revisionsberättelse
Tommy B. föredrog revisorernas berättelse i deras frånvaro inklusive revisorernas
rekommendation till årsstämman.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för 2019.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
11. Behandling av inkomna förslag eller motioner
Inga ärenden att behandla.

12. Övriga frågor
- Klubbchefen, Johan Malmsten, informerade om planerna att anlägga en studio i anslutning
till rangen. Klubben har erhållit bidrag på 1 078 000kr och 400 000kr från Allmänna
arvsfonden resp. SISU. Kostnaden för uppförande av byggnaden inklusive VVS och
elanslutning är budgeterad till 1 478 000kr. En del eget arbete krävs i samband med
uppbyggnad av modulerna, målning av väggar samt dragning av el. Tillkommer inredning i
form av ”trackman” och möbler till en uppskattad kostnad av ca. 300 000kr. För denna
inredning kommer ytterligare bidrag att sökas från olika instanser. Efter en del diskussioner
om driftkostnad osv. beslutade vårårsmötet att gå vidare med projektet.
- Vid höstårsmötet 2019 fanns inga namn på valberedning tillgängliga varför dessa platser
blev vakanta. Nu har tre personer, Bo Eliasson, Anders Sjödin och Mikael Bergsten, åtagit
sig att jobba som tf. valberedning fram till höstårsmötet då formellt val kan genomföras och
vårårsmötet biföll detta förslag.
- Tommy Bergström informerade om dagsläget inom ekonomin. Greenfeeavgifter och range
ligger ca. 170 000kr över budget. Likaså lektioner, +45 000kr och spelrättsavgifter,
+55 000kr. Klubben har dessutom erhållit 35 000kr från staten samt 30 000kr från
Älvkarleby kommun i sk. ”coronabidrag”. Vi räknar även med att arbetsgivaravgifterna för
perioden mars-juni kommer att vara ca. 100 000kr lägre än budget vilket gör att ekonomin
ser stabil ut. Likviditeten är god.
- Arbete med att utöka campingytan pågår och förväntas vara klar vecka 28. Det blir
ytterligare 4 platser med eluttag.
- Då det gäller banan får vi mycket beröm för konditionen. Dock finns vissa synpunkter på
höga ruffar vilket kommer att justeras där det finns möjlighet.
- Golfveckan är flyttad till vecka 29 med start på tisdagen den 14 juli.
- Frågan om frivilliggruppen kom upp. Det är för få personer i gruppen idag. Synpunkter att
det kanske kan vara lättare att få deltagare i gruppen om man jobbar i projektform istället
för schemalagd tid. Samordnare behövs då för resp. projekt. Frågan tas vidare av
styrelsen.
- Laddstolpen för elbilar är nu igång med gratis laddning för tillfället. Beslutades att se över
lämpligt system för betalning av laddningen och snarast få detta i drift då elkostnaden kan
komma att skjuta i höjden.
13. Mötets avslutande
Ordförande Thomas Trybom tackade för deltagandet och avslutade mötet.
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