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Protokoll för Loftahammars Golfklubb årsmöte våren 2007.
Styrelseledamoten Johan Grevelius hälsade ca 40 medlemmar välkomna till Loftahammars Golfklubbs årsmöte våren 2007 i Loftahammars Bygdegård.
Förslag till föredragningslista/agenda, årsredovisning för 2006 och verksamhetsberättelse 2006 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 Johan Grevelius respektive Magnus Engdahl. Dessa valdes enhälligt.
§ 5.
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare föreslogs och valdes Claes Norden och Robert Hernström .
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§ 6.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
Sven Grevelius, ordförande 2006, redovisade verksamhetsberättelse och årsredovisning för
2006.
En medlem bad om ett förtydligande avseende vad som ingår i ”övriga kostnader” i det utskick som gjorts till medlemmarna under våren vilket Sven Grevelius svarade på.
§ 7.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret
Deltagarna läste igenom revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2006 varvid ordförande
kommenterade några delar.
§ 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 2006 års styrelse ansvarsfrihet för 2006.
§ 10.
Rapport från diskussionen om nytt klubbhus
Svante Gustafsson (ordf fr 2007) redovisade styrelsens arbete avseende diskussionerna om
eventuellt nytt klubbhus/kansli. Avtal finns nu med nuvarande hyresvärd (för 2007-2008)
varför nybyggnation inte är aktuellt för närvarande. Möjlighet kan även finnas för utökning av
lokalytan och för ytterligare förlängning av hyresavtalet.
§ 11.
Övriga frågor
På fråga från en medlem angående vad som görs för att marknadsföra klubben svarade Göran
Lund att marknadsrådet påbörjat arbetet och hitintills deltagit i ett regionalt möte. Marknadsrådet arbetar bl a med att föra fram vår bana som ”Sveriges bästa 9-håls bana”.
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