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Protokoll för Loftahammars Golfklubb årsmöte hösten 
2008.  
 
Ordförande Svante Gustafson hälsade ca 40 medlemmar välkomna till Loftahammars 

Golfklubbs årsmöte hösten 2008 i Loftahammars Bygdegård.  

Förslag till föredragningslista/agenda, budget och prognos för 2008 och prognos 2009 samt 

förslag till verksamhetsplan för 2009 överlämnades i samband med avprickning av 

närvaron i entrén.  

 

§ 1.  

Fastställande av röstlängd  
Röstlängd för mötet fastställdes.  

 

§ 2.  

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt  
Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt enligt stadgarna, frågan besvarades med ja.  

 

§ 3.  

Fastställande av föredragningslista/agenda för mötet  
Förslag till föredragningslista/agenda godkändes med tillägg att punkt 6 flytta till efter punkt 8. 

  

§ 4.  

Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Till ordförande och sekreterare för mötet föreslogs Svante Gustafson respektive Torgny 

Kindh. Dessa valdes enhälligt. 

  

§ 5.  

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare  
Till protokolljusterare tillika rösträknare föreslogs och valdes Conny Altervall och Fred Liljedahl. 

 

$ 7.  

Aktiekonvertering inklusive spelrättsbestämmelser 
Svante G redovisade resultatet från enkäten bland medlemmarna avseende aktiekonvertering. 

589 utskickade varav 529 svarade. 480 svarade ja och 49 svarade nej (varav 15 begärt utträde). 

Sedan informerade Anders Hammarström, (från svensk Golfutveckling) och Svante G om vad en 

aktiekonvertering innebär. 

Sedan tog mötet ett enhälligt beslut att styrelsen skall slutföra arbete med aktiekonvertering. 

  

§ 8.  

Nödvändiga stadgeändringar som en följd av aktiekonverteringen 
Mötet beslutad att nödvändiga stadgeändringar skall göras. 

 

§ 6.  

Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande 

verksamhets och räkenskapsåret. 

Mötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade och godkände det presenterade 

förslaget till verksamhetsplan och budget 

 

§ 9.  

Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret  
Mötet beslutade att antalet ledamöter skall minskas från 9 till 7. 
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§10.  
Valberedningens förslag till styrelse och övriga funktionärer.  
 

Ordförande på 1 år  Svante Gustafson (omval) 
  

                     En ordinarie på 1 år         Jörgen Johansson (nyval, fyllnadsval) 
 

Övriga ordinarie på 2 år  Cecilia von Hausswolff 
Ossian Nilsson  
 
 
 

Fyra suppleanter på 1 år  Ingrid Steen (omval)  
Thomas Hallberg (omval)  
Joakim Jansson (omval)  

  Rickard Granberg (nyval) 
 
Två revisorer  Thomas Ahlstrand (omval)  

Roger Andersson (omval)  
En revisorsuppleant  Conny Altervall (omval)  
 
2 ledamöter i valbered-  
ningen   Bertil Andersson, ordförande (omval)  

Göran Lund (nyval)  
Ombud till GDF-möte Ordförande, alternativt någon i styrelsen, om 
ordföranden har förhinder.  
 

Årsmötet godkände enhälligt valberedningens förslag till styrelse och övriga funktionärer. 
 
 

§ 11.  

Beslut om överföring av vinstmedel från Loftahammars Golfklubb till Loftahammarars 

Golf AB 

Beslut togs att denna överföring kan ske på samma sätt som skett tidigare år. 

 

§ 12.  

Övriga frågor  
- Fråga ställdes om vad som händer med församlingshemmet. Frågan besvarades av Bengt 

Lennhammar som varit i kontakt med Kyrkan. Inget konkret har hänt, men diskussion pågår.  

 

- Janne Björken framförde att det skulle bli mycket snyggare med en häck istället för plank vid 

maskinparken. Janne erbjöd sig också att vara behjälplig i detta planteringsarbete. 

 

- Det framfördes önskemål om att systemet med ”Faddrar” skall återinföras 

 

- Det framfördes kritik mot att bollmaskinen varit ur drift en längre tid i höst 

 

- Det framfördes kritik mot att städningen är mycket dålig i omklädningsrum och toaletter 

under eftersäsongen. 
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Avslutningsvis framförde Svante G ett stort tack till avgående styrelseledamöterna Hans 

Pettersson och Göran Lund.  

Svante G sade också att det ikväll har tagits ett historiskt beslut som väsentligt förbättrat klubben 

framtid. 

 

 

Torgny Kindh   Svante Gustafson  

Mötessekreterare    Mötesordförande  

 

Justeras:  

 

 

Conny Altervall   Fred Liljedahl  

Protokolljusterare    Protokolljusterare 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


