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Protokoll för Loftahammars Golfklubb årsmöte våren 2008. 
 
 
Ordförande Svante Gustafson hälsade ca 40 medlemmar välkomna till Loftahammars 
Golfklubbs årsmöte våren 2008 i Loftahammars Bygdegård. 
 
Förslag till föredragningslista/agenda, årsredovisning för 2007 och verksamhetsberättelse 
2007 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.  
 
§ 4. 
Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
Till ordförande och sekreterare för mötet föreslogs Svante Gustafson respektive Klas  
Nordén. Dessa valdes enhälligt. 
 
§ 5. 
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
 
Till protokolljusterare tillika rösträknare föreslogs och valdes Ossian Nilsson och Ingrid Sten . 
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§ 6. 
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
b) Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret 
 
Mötet godkände verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2007.  
§ 7. 
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste  
verksamhets-/räkenskapsåret 
 
Mötet godkände revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2007. 
 
§ 8. 
Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över/underskott 
 
Mötet fastställde resultat- och balansräkning samt disposition av under/överskott. 
 
§ 9. 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 
Mötet beviljade 2007 års styrelse ansvarsfrihet för 2007. 
 
§ 10. 
Information om eventuell övergång till spelrätter/aktier 
 
Anders Hammarström, från svensk Golfutveckling och sakkunnig i ämnet, informerade med-
lemmarna om det allmänna läget i golfsverige och fördelarna med att omvandla medlemslånen 
till aktier. Frågor från deltagarna besvarades av Anders Hammarström på ett tydligt sätt . En 
omröstning bland deltagarna visade att en klar majoritet var positiv till en övergång till aktier, 
vilket innebär en trygghet för banans och klubbens överlevnad samt en bättre soliditet. Mötet 
beslutade att gå vidare med processen. En enkät skall skickas ut till medlemmarna tillsammans 
med information om vad en konvertering till aktier innebär. Klubben skall även öppna ett fo-
rum på hemsidan där medlemmar kan ställa frågor i ämnet. Frågorna kommer att besvaras av 
sakkunniga. 
 
§ 11. 
Övriga frågor 
 
Fråga ställdes om vad som händer med församlingshemmet. Frågan besvarades av Bengt Lenn-
hammar som varit i kontakt med Kyrkan. Inget konkret har hänt, men diskussion pågår. 
 
Karl-Edward Johansson tog upp följetongen med den omdiskuterade backen till 8:an. Karl-
Edward erbjöd sig att vara projektledare och ta in anbud från entreprenörer. Frågan överlämna-
des till styrelsen för vidare behandling. 
 
 
 
Klas Nordén                       Svante Gustafson 
Mötessekreterare   Mötesordförande  
 
 
Justeras: 

Ossian Nilsson  Ingrid Sten 
Protokolljusterare  Protokolljusterare 
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