
 
 
 
 
Protokoll över Höstårsmötet vid Loftahammars Golfklubb 
den 21 oktober 2006. 
 
 
Styrelseledamoten Johan Grevelius hälsade ca 40 medlemmar välkomna till 
Loftahammars Golfklubbs höstårsmöte i Loftahammars Bygdegård. 
 
Förslag till föredragningslista, verksamhetsplan med budgetförslag samt 
valberedningens förslag 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 
 
Förslag till föredragningslista godkändes.  
 
4. 
Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
Till ordförande och sekreterare för mötet föreslogs Johan Grevelius och Bengt 
Lennhammar. Dessa valdes enhälligt. 
 
5. 
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
 
Till protokolljusterare tillika rösträknare föreslogs och valdes Birgitta Lindell och Björn 
Karlsson. 
 
 



 
6. 
Fastställande av avgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget 
för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 
 
Golfklubbens ordförande Sven Grevelius redogjorde för budgeten för 2006 förväntat 
utfall 2006 samt förslag till budget 2007 tillsammans med verksamhetsplanen för 
2007.  

 
Sven kommenterade verksamhetsplanen med bl.a. att  
 
- Utfallet av intäkter från drivingrangen blev något mindre än budgeterat för 

2006 
- Sponsringen gav något lägre inkomster än budget 2006. Dock hade ett 

strålande arbete utförts av Sponringskommittén 
- Övriga intäkter under 2006 kommer ifrån skogsavverkning 
- Sponseringarbete kommer under 2007 ske med helt ideella krafter.   
- Klubblokalens hyra är under omförhandling med den nya fastighetsägaren 

Fogelvik Estate. 
- Kiosken hade under 2006 gett nettobidrag om cirka 100 tkr. Klubben avser 

fortsätta på samma sätt 2007. 
 
Björn Karlsson tog upp frågan om hur styrelsen arbetar med att öka 
medlemsantalet. Förslag är att man skulle kunna ge en presumtiv medlem att 
provspela under ett år utan att betala full avgift.  
 
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över möjlighet om ett prövningsår för 
nya presumtiva medlemmar under ett år.     
 
Därefter redogjorde Sven Grevelius för styrelsens förslag till medlemsavgifter 
och medlemslån 
 
Årsavgiften aktiva seniorer  2.700 kr 
Årsavgiften passiva seniorer/juniorer    500 kr 
Årsavgiften aktiva juniorer  1.100 kr 
Årsavgifter knattar     600 kr 
Städavgiften aktiva seniorer     300 kr 
Städavgiften aktiva juniorer     200 kr 
Genomsnittlig bankskuld  7300 tkr 
 
Medlemslån                    15.000 kr 
 
Då junior övergår till att vara senior erläggs medlemslån det år senioren blir 26 
år. 
 
Mötet godkände styrelsen förslag beträffande de ekonomiska förslagen, 
budget för 2007 och verksamhetsplanen för det kommande verksamhets- och 
räkenskapsåret. 
 
 



7. 
Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår 
 
 Beslutades om en ordförande på ett år , 4 + 4 ordinarie ledamöter på två 
 år och  fyra suppleanter på ett år. 
 
8. 
Valberedningens förslag till styrelse och övriga funktionärer.  

 
Ordförande på 1 år            Svante Gustafson (nyval) 
 
Fyra ordinarie på 2 år  Birgitta Lindell (omval) 
   Hans Pettersson (omval) 
   Göran Lund (omval) 
   Ossian Nilsson (nyval) 
    
Fyra suppleanter på 1 år Cecilia von Hausswolff (omval) 
   Torbjörn Herngren (omval) 
   Joakim Jansson (omval) 
   Robert Hernström (nyval) 
 
Två revisorer  Thomas Ahlstrand (omval) 
   Roger Andersson (nyval 
 
En revisorsuppleant Conny Altervall (nyval) 
 
2 ledamöter i valbered- 
ningen  Bertil Andersson, ordförande (omval) 
   Katarina Andersson (omval) 
 
Ombud till GDF-möte Ordförande, alternativt någon i styrelsen, om  

ordföranden har förhinder. 
 
Ersättningsval på ett år Att ersätta Svante Gustafson föreslås Sven 

Grevelius som styrelseledamot samt att ersätta 
Stig Hultdin föreslås Birgitta Wingerstad. 

 
 
Årsmötet godkände enhälligt valberedningens förslag till styrelse och 

övriga funktionärer. 
 
 
9. 
Inkomna motioner till årsmötet 2006 

 
 Inga motioner har inlämnats till årsmötet. 
 
10. 
Redogörelse för resultatet av medlemsenkät. 
 



 Slutsatsen av denna blev att medlemmarna gärna på sikt önskar en 
 utbyggnad, om de ekonomiska medlen finns. För närvarande finns icke  
 någon möjlighet för en utbyggnad av golfbanan. Mark finns icke 
 tillgänglig, men styrelsen bevakar utvecklingen i närområdet. 
 En utveckling av golfbanan till 18 hål har uppskattats kräva investeringar 
 om cirka 15 miljoner kronor. 
 
 
 
11. 
Övriga frågor 
 
 Årsmötet ger styrelsen mandat att överföra ekonomiska medel från 
 Loftahammars Golfklubb till Loftahammars Golf AB. 
 
 På en fråga från Annmarie Nordén om vägen till hål 8 kommer att 
 byggas om, beslöts att styrelsen ytterligare utreda frågan för att komma 
 med ett förslag. 
 
 Årsmötet tackade genom Nils Walden den avgående ordförande Sven 
 Grevelius för allt arbete och energi som han har nedlagt för 
 Loftahammars Golfklubb.  
 
  
 
Loftahammar den 7 november  2006 
 
 
 
Vid protokollet   Ordförande  
      
  
 
 
Bengt Lennhammar   Johan Grevelius   
 
 
 
 
            
Justeras 
 
 
 
Birgitta Lindell   Björn Karlsson 

  
 

     


