2015-05-17

Konstituerande sammanträde 2015-05-17 för Loftahammars
Golfklubb och Loftahammars Golf AB, kl 11.30 i klubbhuset i
Loftahammar.
Närvarande:

Svante Gustafson
Pälle Strångert
Lena Törnborg
Eva Thörngren
Ann-Katrin Vaknin
Åsa Johansson

Övriga

Joakim Jansson

Föredragningslista
§ 45

Öppnande av mötet
Ordf. Svante Gustafson öppnade mötet och hälsade nya
styrelseledamöter hjärtligt välkomna.

§ 46

Val av sekreterare
Joakim Jansson valdes till sekreterare.

§ 47

Val av protokolljusterare
Pälle Strångert valdes att justera protokollet.

§ 48

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
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§ 49

§ 50

Styrelsens sammansättning och uppdrag
Ordförande
Svante Gustafson 1år
Ordinarie ledamöter

Ossian Nilsson 2år
Johan Grevelius 2år
Åsa Johansson 2år
Eva Thörngren 1år
Pälle Strångert 1år

Suppleanter

Lena Törnborg 1år
Albert Svensson 1år
Ann-Katrin Vaknin 1år

Firmatecknare
För Loftahammars Golf AB och Loftahammars Golfklubb fattades
beslut att:
 Firman tecknas av styrelsen.
 Firman tecknas av två ledamöter i förening.
 Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsårgärder.

§ 51

Övriga frågor
Diskussion fördes om;
 Möjligheten att ”lösa ut” våra bundna lån. Joakim ställer frågan till
banken vad det skulle kosta, samt tar fram ett beslutsunderlag för
diskussion och beslut (ja/nej/avvakta).
 På årsmötet kom förslag upp om att erbjuda medlemmarna
utbildning i hjärt- och lungräddning. Joakim undersöker
möjligheterna samt vem och när det skulle kunna genomföras.
 På årsmötet togs en synpunkt upp om att vagnarna ofta ställs mitt i
gången framför klubbhuset och att de då skymmer sikten för de
som sitter på trappen. Joakim undersöker vilka möjligheter som
finns att hitta bättre vagnplatser.
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 Behov av regelkvällar togs upp. Frågan ställs till Fredrik om hans
möjligheter att utbilda, alternativt om någon annan kan hjälpa oss
med detta. Kanske skulle man kunna ha veckans regelfråga?
 Vårt årliga informationsmöte genomförs under andra halvan av
Juli månad. Joakim tar fram datum och bjuder in till kl 19.00.
Nästa möte har vi i direkt anslutning till informationsmötet i Juli.
Joakim skickar ut information i god tid innan mötet.
§ 52

Sammanträdets avslutande
Ordföranden tackade för visat engagemang och avslutade mötet.

Svante Gustafson
Ordförande

Joakim Jansson
Sekreterare

Pälle Strångert
Justeringsman

3

