2019-05-05 Loftahammars Golf AB

Konstituerande styrelsemöte 2019-05-05 för Loftahammars
Golf AB, kl 12.15 i klubbhuset i Loftahammar.
Närvarande:

Svante Gustafson
Ossian Nilsson
Eva Malmström
Pälle Strångert
Tommy Johansson

Övriga

Joakim Jansson

Föredragningslista
§ 33

Öppnande av mötet
Ordf. Svante Gustafson öppnade mötet och hälsade alla
styrelseledamöter hjärtligt välkomna, extra välkommen till Tommy
som under stämman valdes in i styrelsen.

§ 34

Val av sekreterare
Joakim Jansson valdes till sekreterare.

§ 35

Val av protokolljusterare
Pälle Strångert valdes att justera protokollet.

§ 36

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
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§ 37

Styrelsens sammansättning och uppdrag 1 år
Ordförande
Svante Gustafson
Ordinarie ledamöter

Ossian Nilsson
Johan Grevelius
Åsa Johansson
Lena Törnborg
Pälle Strångert

Suppleanter

Eva Malmström
Ann-Katrin Vaknin
Tommy Johansson

§ 38

Firmatecknare
För Loftahammars Golf AB 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.

§ 39

Beslut om styrelsens arbetsordning
Styrelsen fattade beslut att arbetsordningen som är reviderad 201904-28 ska gälla för styrelsens arbete fram till nästa stämma.

§ 40

Övriga frågor och nästa möte
 En kort summering gjordes av stämman.
 Bunkrarna kom upp i år igen och det är i första hand 2:ans och
9:ans greenbunkrar. Mer sand, helst grövre och oftare skötsel.
 Ekonomi diskuterades på ett övergripande plan.
 Golfens dag diskuterades då vi även har invigning av solcellerna.
Då kommer även bästa namnförslag på bollpockare och klippare
beslutas. Meddela Annette på kansliet om du har möjlighet att
hjälpa till på Golfens dag mellan kl 11.00–13.00.
 Rekrytering av medlemmar diskuterades, möjlig potential från
Gamleby och kanske även från Västervik nu när ombyggnad sker.
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§ 41

Nästa möte
 Nästa styrelsemöte har vi den 25 maj direkt efter Golfens dag ca kl
13.00.

§ 42

Sammanträdets avslutande
Ordföranden tackade för visat engagemang och avslutade mötet.

Svante Gustafson
Ordförande

Joakim Jansson
Sekreterare

Pälle Strångert
Justeringsman
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