
Ale Golfklubb

Ordinarie flrsmiite den 16 januari 2008 kl. 18.30

Lokal : Medborgarhuset, Alafors, Biografsalongen

1. Arcmdtas Appnande
Ordfiirande Bjorn Emegird htilsar mdtesdeltagarna viilkomna till detta tjugoandra ordinarie insmdte fdr Ale
GK samt den fiiirde bolagsstdmman for Ale Golf AB.
Ett speciellt vtilkommen riktas till Hans Johansson, fr6n Albatross GK.

Ordforanden sammanfattar irets verksamhet i fbljande inledningsanfrrande:

Det gingna golfiiret srunmeras som iinnu ett frangingsrikt fu fdr ALE GK. Medlemskvoten pekar pi c:a 50

lediga platser. Golfinresset har svittat nigot under ett par 6r, men vi har en fin golfbana" vilket bekriiftas av

berdm fr6n medlemmar och giister under den gangra siisongen, sfljag lir faS i forvissningeo om att svackan

iir tillftitlig. Vi hoppas ocksi pfl att Plus+medleurskapet ska dra flera medlemmar till klubben.

Siisongen har varit fylld av verksamheq och styrelsearbetet har varit intensivt och givande. Vi har haft latt
att enas och arbetet har priiglats av viinskaplig och kamratlig anda. Vi th dock mycket beroende av enskilda

medlemmars oavlonade arbete ftir v6r gemensamma sak. Om vi fortsetfiringsvis ska kunna vidmakthilla
den breda verksamhet vi idag har dr det angelflget att vi sl mdnga som mdjligt hjalps At. Med gladje kan jag

ocksa fiir tredje fuet i rad konstatera att ingen kommittd iir vakant.

Styrelsens uppdrag innebtir att vi lyssnar mycket pi medlernmars 6sikter. Vi spelar golf tillsarrmans och

pratar med varandra i olika sammanhang. Vi kflnner fran styrelsen att det finns etf starkt engagemang fran

viildigt *angq och vi flir massor av muntliga fbrslag, men tyviirr lir forslagslidan nZistan alltid tom. Minga
fiirslag till fiirbiittringar tycker vi eir bra det visar pi ett stort engagemang ftir det utvecklingsartete vi
bedriver i klubben. Det vore dock 6nnu battre med slaiftliga forslag till forbetfiingar i vir forslagslida som

tir uppsatt i Hubbhusets foaj6.
Arbetet i klubben prhglas fortlOpande av stark framtidstro och optimiun:

Golfbanan dr centrum for hela verksarnheten, och med tanke pi det stora antalet gtister och foretagsgol{ tir
vfu bana mycket populiir. Vi arbetar nu aktivt med utveckling av banan enligt Tommy Nordstrdms koncept

och tidigare fusmdtesbeslut.

Ekonomin har som vanligt varit i centrum, och det th ordning och reda i vfua ekonomiska forehavanden.

Vir storsta utgiftspost tir l6ner till anstiilld personal. Eftersom l0nerna besttims genom ce,lrtrala avtal, och

stiger med alla avgifter inriiknade med nistan 5 o/o vmje fo, miste vi med j6mna mellanrum h6ja fusavgiften

ftir att kompensera fdr detta- Driften av golfmlaggxngen miste finansieras med s{ikerstlillda intiikter.

Vi m6ter en allt st6rre konkurrens fr6n omvdrlden med flera planerade golfbanor i virt niiromride, och ska

Ale GK kunna fortstittamed en positiv utveckling, miste vi ligga i topp ntir det gefler image och

attralcionskraft.

Planeringskonferensen h6lls i 6r pn Ale GK som €n endagskonferens. Planeringskonferens€n geiromfdrdes

friktionsfriq diir vi kunde konstatera att vi klarar att fullfolja alla avskrivningar, och inte beh6vde g6ra

nAgra viltiga ingrepp i kommitt6ernas verksamhet. F0regiende i.rs resultat blev dock en besvikelse diir vi
kunde uppvisa ett betydande underskott. Orsake,n fiIl detta iir att intiikterna inte blev de fbrviintade.

Dst iir baraattkonstatera att liiget i klubben fiir Ovrigt iir mycket gott och vi har en mycket l8ttsam och

kamratlig atnosf?ir.
Tack alla styrelseledam6ter ftir allt arbete och engagemang i kamratlig anda.

Tack alla anstdllda {lir era ber0mviirda insatser under fuet.

Tack alla kommiu6engagerade fdr ert uppoftande arbete.

Ordftirande Bjorn Emegfud fdrklarar irsmdtet 6ppnat.,
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2. Faststdllande av fistldngdfhr mhtet
fumrdtet beslutar

- att avprickning i medlemsmafiikel ooh utdelade rdstkort skall gdlla som rdstldngd fdr m6tet.

3. Frdga om m6td hat utlysts pd rdtt sdfr
Arsmdtet beslutar

- att mdtet 6r beh0rigt utlyst dels via annonsering i lokaltidninge4 i Kungsdriven, i klubbhuset,
Ale GK:s hemsida samt e-post.

4. Fasmdllande avfdredragningslista
Arsm6tet beslutar

- att faststdlla den ftireslagna ftiredragningslistan.

5. Val av ordlhrande och sehrderarefbr m6td
Arsrn0tet beslutar

- att utse Hans Johansson till ordfbrande ftir mdtet.

- att utse Margmeta Sultan till sekret€rare frr m6tet.

Ordfdranden Bjdrn Emegird hdlsar Hans Johansson villkommen som ordforande vid Ale GK: s fusmdte och
dverliimnar ledningen av m6tet.
Hans Johansson taokar ftir fiirtroe,lrdet att iinnu en gdng fr leda Ale GK:s irsmdte och utbycker en

fdrhoppning om att det skall bli ett stimulerande och bramdte.

6. Val av nd protoholljusterare, tilliha rdstrdhnare, som jdmte ordfiranden shall justua mdtesprotokollel
Arsmdtet beslutar

- att utse Boo Baeckstrom och Thomas Klein till protokolljusterare, som j?imte ordfdranden skall justera

mdtesprotokollet.

7 a). Styrelsens verksamhdsberdfrelseJbr det smaste verhsamhffifrrd-
Styrelsens och kommitteernas verksamhetsberf,ttelser preselrteras av mdtesordftiranden.\-7' 
Arsn6tet beslutar

- att de dermed iir fdredragna.
fusndtet beslutar

- att godkiinna styrelsens och kommitteernas verksamhetsber6ttelser.

7 b). Styelsens &rsredovisning(rauhat- och balansrdhnind fhr dd senaste rdhenshapsdrd
Styrelsens flrsredovisning (resultat- och balansr€ikning) fOr det senaste riikenskapsiret presenteras av
Thomas Lundstr6m.
Arsmdtet beslutar

- aft de denned dr fbredragna-

Medlemsavgiftema ligger c:a 400 000 l<r under erets budget
Shopen gav under fuet ingen vinst.
Lrasingavgifterna fiir maskiner blev 150 000 l<r hdgre dn beriiknat.
Arets resultat efter avskrivningar visar ett underskott pL473 000.

Sigvard Srmdelid har qynpunkter pi koncernens inttikter och kostnader for de se,naste 6ren och prese'lrterar

sina siffror.
Arsm6tet beslutar

- att godkiinna st5nelsens &rsredovisning enligt framsallan. Faststillande skall ske under punkt 9.
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8 Revisorernas berdfielse 6ver sQtrelsens fdrvallning under dd senaste verhsamhdslrfrhenskapsdrd.
Revisionsberittelsen har frarnlagts till medlemmarna. Revisor Peter Onnheim preseNrterar berdttelsen.
fusmdtet beslutar

- att de diirrned tir fdredragna.

9. Faststdllande av resultal- och balnnsrdkning samt disposition av bvershofr rcspektive underskott i
mligh et med balansrilhningen
Ar$n6tet beslutar

- att faststiilla resultat- och balansriikningen ftir verksanhetsiret och att dverftira resultatet till ny riikning.

10u Frdga om ansvaffihetfhr styrelsenfdr den tid raisionen avser.
Arsmdtet beslutar

- att pi revisorernas fbrslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet fiir riikenskapsiret.

10b. Fdrslng till stadgedndringar
Styrelsens fiireslag till stadgeiindringar (bil. 1).
ArsrnOtet beslutar
- att avsl6 tindringen i $13 punkt a
- att godkdnna iindringen i $ I 5 fiirsta raden (med justering i $ 1 I i samband med tindringen) med
r6stsiftoma 118 fitr, 3 emot och 5 nedlagda.

11. Faststfrllande av avgifier och medlemslllnfil d.d kommande vqhsamhdsfrrel
Styrelsens ftirslag till medlemslin, irsavgifter och andra avgifter presenteras av mOtesordforanden
ArsmOtet beslutar

- att de d&rrned iir ftiredragna

fusavgiften foreslis 6ka med 500 l<r per aktiv medlem.
Vardagsmedlernmar betalar fullt medlenoslan.
Greenfeemedlemmar betalar full greenfee vid spel p6 banan.

Hans Astr6m fdreslir attvardagsmedlemmar betalar 3000 i medlemslin.
Lrs-Erik tlhlin ftiresl8r att gree,nfeemedlemmar fex 20 o/o rabattpi greenfee.

fusrndtet beslutar
- att avslfl Hans Astr0ms forslag
- att avsli Lars-Erik tlhlins fdrslag
- att ffitaga styrelsens ftirslag till medlemslfu irsavgifter och andra avgifter for 2008.

12. Fasffitdllande av vqhsamh#plan och budgdfht dd hommande verhsamhds- och rdkenskapsdrd
Verksamhetsplan och fitrslag till budget fdr verksamhetseret 2008 har frarnlagts till medle,mmarna.
fusmtitet beslutar

, - aft de &irmed ih fiiredragna.

Sigvard Sundelid yrkar
att irsavgiften hdjs med 300 l<r, att kostnadema skiirs ner och att ett extra irsmdte h6lls i mars diir
styrelsen presenterar en ny budget.

A.rsm6tet beslutar
- att avsli Sigvard Sundelids yrkande
- att godkdnna stpelsens fiirslag till verksamhetsplan och budget fbr verksamhetsiret 2008.
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13. Faststitllande av antalet lcdamhtq och suppleantu i styrelsen
Arsn0tet beslutar

- att st nelsen skall besti av ordftrande + fyra (4) ordinarie ledam0ter samt tv& (2) suppleanter.

14. Val av
a) hlubbens ordfdrande, tilliha ordfhrunde i styrelsen,fb en tid av dt (1) fu;

Valberedningens ftirslag: Namn Mandatperiod
Bj6rn Emegfud Omval 2008

fusmdtet beslutar

- att BjOm Emeg&rd vdljs till klubbens ordftirande fdr tiden intill ordinarie fusm6te 2008.

b) halva antal* dwiga ordinarie ledamilto i styrelsm fir en tid av tvd (2) dr;

\-'' 
Valberedningens forslag: Namn Mandatperiod

Lars Schiiler Omval 2008-2009
Peter Eliasson Nyval 2008-2009

fusmOtetbeslutar

\v, - att Lars Schiiler och Peter Eliasson vliljs som ordinarie ledandter i styrelsen fiir en tid av tvi Q) AE.

c) supplcanta i styrelsen med.ftr demfasffiAfid turordningftir en tid av 4t (1) ,frr;

Valberedningens forslag: Namn Manda4reriod
Mattias Eliasson Nyvat 2008 suppleant 1

Margareta Sultan Omval 2008 suppleant 2
Arsmdtet beslutar

att Mattias Eliasson och Margareta Sultan vdljs som suppleanter i styrelsen fiir en tid av ett (l) ,er.

d) tvd (2) revisorer jdmte suppleanterJ6/ en tid av d (1) &r;

I detta val deltar inte styrelsens ledamOter.

'v fusmdtet beslutar

- att vdlja revisorer och revisorssuppleanter enligt foljande:
Namn Mandatoeriod
Peter Onnheim Omval 2008 revisor
Kagan Karlsson Ornval 2008 revisor
Gun Britt Holmberg Omval 2008 revisorssuppleant

e) nfr (2) lcdamdts i valberedningenfbr en tid av ett (I) dr, av vilka en shall utsq dll ordlhrande;

fusnOtet beslutar vEilja ledamdter i valbererlningen enligt frljande:
Namn Mandatperiod
Thomas Klein Nyval 2008 ordfrrande
Bemt Schmeikal Omval 2008
En represe,ntant fr6n styrelsen utses av styrelsen

fl ombud till GDF-mdte

Arsmdtet beslutar

- att vflja BjOm Emegird eller av honom utsedd ersiittare till ombud till GDF-mote.
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15. Behandling avfdrslag som vdchts av s"tyreken och i rfrfr tM inhomna motioner.

Ett fdrslag frdn styrelsen (bil. 2) om kostnadsalternativ f(ir restaurantbyggnad Ale GK
Styrelsen ftireslir alternativ 2
Arsm0tet beslutar
- att antaga styrelsens fdrslag enligt alternativ 2 med provisoriska reparationer och ett brukande av

fastigheten 4-5 Lr och till en kostnad av 400 000 ln exkl moms.

l6.Owigafragor

Ordf{irande Bjorn Emegird tackar fdr ansvarsfriheten och fortroendet for den nya styrelsen.

l7.Arsmfrtet avslutas

Mdtesordforandeir Hans Johansson tackar for fdrnoendet och dnskar medlernmarna och styrelsen lycka till.

Till sist tackar ordfrrmden Bj6rn Emegfu4 mdtesordftranden Hans ett mycket viil
genomfrrt ordfrrandeskap vid dagens 6rsm6te. Han tackar Thomas Klein Billros, som nu
liimnar styrelsen, fiir deras arbete och engagemang i styrelsens arbete.
M6tet avslutas.

Vid protokollet Justeras

Johansson

t*_yre
Thomas Klein
Justeringsman

ff*1

Justeras

o
n*.[..\.urto^^

Margareta Sultan
MOtessekr.

Boo Baeckstrdm
Justeringsnm

Bilagor:
Bilaga 1 F6rslag till stadgedndring
Bilaga2 Kostnadsalternativfbrrestalrangbyggnad

/2008-01-19 .
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