Ringenäs Golfklubb
PROTOKOLL

Årsmöte 4 februari 2014
fört vid Årsmötet med Ringenäs Golfklubb
Tisdagen den 4 februari 2014
Plats: Församlingsgården Söndrums Kyrka, Halmstad

§1
Årsmötets öppnande
Ordföranden för Leif Haraldson hälsade de drygt 50 närvarande välkomna och förklarade
årsmötet öppnat.
§2
Fastställande av röstlängd
Beslöts att avvakta med upprättning av röstlängd till dess att fråga på dagordningen eventuellt
gav upphov till omröstning.
§3
Frågan om mötet behörigen utlyst
Ordförande meddelade att kallelse till årsmötet utsänts till medlemmarna elektroniskt och per
post tre och en halv vecka innan mötet och samtidigt funnits tillgängligt i klubbhuset. Mötet
fann att årsmötet var behörigen utlyst.
§4
Fastställande av föredragningslista
Mötet beslöt att fastställa föredragningslistan.
§5
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Stefan Ågren och till mötes sekreterare Karl-Johan
Bonnevier.
§6
Val av två justeringsmän
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Jan Bengtsson och Rolf Andreasson att
tillsammans med mötesordföranden justera årsmötesprotokollet.
§7
Verksamhetsberättelse för 2013
Verksamhetsberättelsen presenterades av ordförande och respektive kommittéordförande och
lades med godkännande till handlingarna.
§8
Årsredovisning för 2013
Årsredovisningen presenterades och godkändes av årsmötet.
§9
Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes av mötets ordförande i vilken revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet
för styrelsen för det gångna året. Årsmötet godkände dragningen och lade revisionsberättelsen
till handlingarna.
§10
Fastställande av årsredovisning och disposition av årets resultat
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen. Årets resultat, ett överskott på
597 kronor, beslutades att balanseras mot eget kapital.
§11
Ansvarsfrihet för styrelsen för den period revisionen avsåg
Mötet beslutade enhälligt att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31
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§12
Beslut om budget för verksamhetsåret 2014 och avgifter för 2015
Förslag till budget för verksamhetsåret 2014 hade utsänts som bilaga till årsredovisningen och
kallelsen till årsmötet. Mötet beslöt godkänna framlagt förslag till budget 2014. Styrelsens
föreslog en höjning med 5 kronor av medlemsavgift för säsongen 2015 till 385 kronor för
seniorer och oförändrat 250 kronor för juniorer. Styrelsen föreslog också att styrelsen skall ha
bemyndigande från årsmötet att besluta om vidare fakturering av eventuella, per dagens
datum icke kända, avgiftshöjningar som SGF/HGDF kan besluta för säsongen 2015.
Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.
§13
Val av klubbordförande
Omvaldes Leif Haraldson till ordförande för en period av ett år.
§14
Val av Ledamöter
Omvaldes Bo Eliasson för en period av två år, samt nyvaldes Jan Bengtsson och Martin
Engström båda för en period av två år. Jan-Olof Svensson och Magnus Feldt hade avböjt
omval.
§15
Val av Suppleanter
Omvaldes Lars Backner och Ingrid Löf-Dahl, båda för en period av ett år.
§16
Val av Revisorer
Omvaldes Ulf Carlsson och nyvaldes Maths Blomqvist till revisorer för en tid av ett år. Urban
Månsson hade avböjt omval. Omvaldes Jan Milén till revisorssuppleant för en tid av ett år.
§17

Val av Valberedning

Omvaldes Arne Johansson (sammankallande), Marianne Anderson och Thomas Andersson,

samtliga för en period av ett år.
§18

Val av Klubbens ombud till HGDF

Styrelsen utsågs av årsmötet att utse klubbens ombud till HGDF.

§19
Behandling av till styrelsen inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§20
RGAB Information
Göran Tyrsing, VD i Ringenäs Golf AB, tackade för alla fina ord som yttrats om golfbanan
och det goda samarbetet mellan Bolag och Klubb. Göran berättade också om tillbyggnaden
och ombyggnaden av klubbhuset samt projekteringen av en paddel-tennis bana på gamla Röd9s tee-område. RGAB fortsätter att ha en hög ambitionsnivå för anläggningens utveckling och
för RiGKs medlemmarnas naturliga del i detta.
§21
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§22
Avslutning med Prisutdelning och Avtackning
Klubbens ordförande Leif Haraldson förrättade prisutdelning före årsmötesförhandlingarna
och avtackning av avgående styrelsemedlemmar efter förhandlingarna.
* Klubbmästerskap 2013. Samtliga vinnare i Klubbmästerskapen kallades fram för att
mottaga minnesstatyer för sina bedrifter i 2013 års tävlingar enligt följande:
Herr Senior: Adam Björkegren
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Dam Senior: Josephin Jansson
Dam 35: Zinita Johansson
Herr 35: Thomas Lindström
Herr 45: Fredrik Nilsson
Dam 50: Inger Sundqvist
Herr 55: Thomas Öhman
Herr 65: Lembit Unt
Herr 75: Stig Danielsson
Herr Junior: Daniel Palmqvist
Dam Junior: Emma Svensson
Match Cup: Petter Mårtensson
* Handicaptävling i anslutning till KM 2013.
Segrare och inteckning i Ringenäs Trophy: Magnus Carlsson
* Årets Junior. Till Årets Junior hade Juniorkommitteen utsett Emma Svensson som fick
mottaga sina hedersbetygelser från RGAB genom Göran Tyrsings och Thomas Lindströms
försorg.
* Årets Raket. Till Årets Raket hade Juniorkommitteen utsett Julia Engström som fick
mottaga sina hedersbetygelser från RGAB genom Göran Tyrsings och Thomas Lindströms
försorg.
Leif Haraldson avtackade Jan-Olof Svensson och Magnus Feldt som lämnade styrelsen för
deras insatser för klubben och dess utveckling.
Leif Haraldson tackade därefter mötesordförande för att han på ett effektivt sätt lett klubbens
årsmötesförhandlingar.
Årsmötet förklarades härefter avslutat.
Vid protokollet

Mötesordförande

Karl-Johan Bonnevier

Stefan Ågren

Justeras

Jan Bengtsson

Rolf Andreasson
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