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Ale Golfklubb

Ordinarie lnm6te den lE december 2008 kl 1830

Lokal : Medboryarhuset, Alafons, Biografsalongen

1. Arsmdtf8 dppnande
Ordfttrande Bj0rn Emeg[rd htlsar de 193 mdtesdeltagarna vf,lkomna till klubbens [iugotredje ordinarie Arsrn6te

f0r Ale GK och den feinte bolagsstlnrman fdrAle Golf AB.

Ett speciellt vlilkommen rilctas till llans Johansson frtn GOteborgs Golffdrbund och Anders Hammarstn6m frln
Svensk Golfutveckling.

Ordfdranden sammanfattar lrets vcrksamhet med fdljande inledningsanfbrande:

Vi lever i en tid nlr antalet golfare har minskat under flera ir ofter att kontinuerligt ha 6kat rmder hcla 1900-

talst. Samtidigt har mlnga golfare g6tt Over till brevlfieklubbar och betalar ddrmed inga egontliga irsavgifter.
En flora av olika rabattsystem urhotkar dessutom klubbanras greenfeeintf,kter. Flera klubbar i vir nirhet har
liknande bekymrner. Vi har dllrfdr tvingats fdresli itglrder ftir att rf,dda vdr ekonomi, och dfirmed hEr €tt
avskaffande av medlemslfuien fdreslagits Arsmdtet.

* Slisongen har som vanlig varit flld av verksamhet och styrelsearbetet varit intensivt och givande. Vi har
haft lett attenas och arbetet har pr{glats av vflnskaplig och kamratlig anda. En stor del av energin har riktats
mot vAr ekonomiska siuration. Vi har i grunden en stabil ekonomi, men vir litviditet f,,r dtlig. Systemet med

medlemslin {r inft anpassat fdr dagens sifiration. P& grund av att minga medlemmar llmnar klubben fd,reslir
vi df,r6r irsmtttet att byta till spelr6tter frr att inte Aventyra vir ekonomi.

* Golfbanan 6r centnrm fbr hela vsrksamheten, och lyckligtvis iiger vi en av distriktas absolut bfista
golftanor. Vi arbetar fortfarande aktivt med utveckling av banan enhg tidigiare irsm0tesbeslut med Tommy
Nordst6ms koncept om in i lingsammare takt ftir ndrvarande.

* Vi miiter en allt stdrre konkunpns frin omvtrlden med allehanda aktiviteter varfdr vi miste ligga i topp
n6r det giiller image och attraktionskraft.

Planeringskonfenensen holls i [r pn Ab GK som en endagskonferpns. Vi kunde konstatera att vi klarat att
genercra en vinst frr det senaste verksamhetsire{ men lilviditeten hartagit mycket stryk. Vi har belastats med
400 000 kr eldra pga reparation efter angr€pp av hussvamp. Bankerna flr mer rcstri*tiva med lin en tidiggx€ med

tillfdllig krediter. Vi har problem med att &terbetala medlemslin till de som lfimnar klubben.

Vi kan konstatera att lEiget i klubben fth 6wigt &ir mycket gott och vi har en liittsam och kannatlig atuosfflr med

ett rikt sociah liv.
Jag tackar alla stpelseledamdter f6r god samnanhttlning och eNrgagemang i positiv och kamratlig anda.

Jagtastar ocksi alla anstEllda och kommitteengagerade ftr berdmviirda och uppoftande insatser under iret.

Ordfttrande Bj6rn EmegArd fdrklarar irsmdtet 6ppnat.

2. FasbtfiUlnde ev rtetl$ngd 16r m6tet
A,rsmdtet beslutar

- att avprickning i medlemsmabikel och utdelade rdstkort skall gElla som rtistlf,ngd Sr m6tet. Antal
rdslberflttigade uppgick till 193 st.

3. Frtga om m6tet har utlynts pt rftt sntt
Arsmdtet beslutar

- att mdtet iir behdrigt utlyst p6 klubbens hemsida" annonsering i lokahidningen och i Kungsdriven.
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4. X'estsdllande av fOrcdngnlngdhta.
ArsmOtet beslutar

-att faststllla den utsfinda fUredragningslistan. (Bilaea l)

5. Vsl ev ordfdrande och rckrctenrc f6r m0tet
fusm6tet beslutar

- att utse l{ans Johansson till ordfOrands ftlr mOtet.

- att utse Hans AsO0m till soknsterare fOr m0tet.

Ordfdrande Bj6rn Emeglrd hllsar tlans Johansson vfilkomrnen som ordftlrande vid Ale GKs lrsm6te och
dverlfimnar ledningen av mOtst.
Hans Johansson tackar fbr att [n en glng fAtt fbrtroendet att som m0tesordfUrande leda Ale GKs 6rsm6te.
Hans Johansson hoppas att det blir ett bra mdte, och med tanke pt att dst Ir en punkt som behandlar
stadge5ndring skall alrtalet r0stberlttignde mOtesdeltagare dokumenteras under punkt 2.

6. Val ev tvl protokol[urtorrrr, dlllkr rtctr{lrnene, rom Jlmte ordf6renden rkell Jurtere m$tepnotokollet.
Arsmtitet beslutar

- att utse Gdran Svensson och Stig Larsson till pnrtokolljusterare, som jlmte ordfdranden skall justera
m6tesprotokollet.

7 a) Styrchens ver{samhetrber{tt€kc f0r dct cenaste vcrkcrmhetlrct
Styrelsens och kommittdernas verksamhetsber$ttelser har presenterafs fttr medlemmama och ansigs df,rrred
fOredrAna efter en kort genomgSng.
Arsm6tet beslutar

- att godkf,nna styrelsens och kommitt6ernas verksamhetsberettelser.

b) Styrdsens lrsrcdoybning (rccnlot- och balensrfikning) fdr det renrste rlkenskrpslrct
Bilaga 2*2b.

Styrels€ns irsredovisning (resultat- och balansrdkning) fbr det senaste rflkenskaps$ret har presentanats frr
medlemmarna och ansigs df,rm€d fdredragna efter en kort genomgfuig.

Sf5'relsen konstate'rar att greenfeeintekterna har minskat med cirta 24E 000 kr jemf6rt med irets budgd.
Me.dlemsint$kterna uppger titl cirka 4 311 000 kr vilket flr cirka 520 000 kr mindre f,n budget.
Arets resultat redovisas till l8 150 kr.
Arsmtitet beslutar

E. Revisorcrn$ bersttelse dver styrebens fdrvaltning under det sen$te verksamhetdrtkenckapolret
Revisionsberflttels€n lls€s upp av en av rcvisorerna. Revisorerna kommer att slriva €tt PM med synpunkter pi
bl a attestnrtiner. En avstdmning skall ske i mfrnadsskiftetjan/febr 2009.
Ammiitet beslutar

9. F ststillande av resultat- och balensr:ikning semt dirpocition ay dvenrkott respektive underskott i
enlighet med belansr$kningen.
Arsmdtet beslutar

- afi faststeJh resultat- och balansrikningen fd,r verksamhetserct enligl bilaga 2a ogh2b och att Overfrra
resultatet i ny mkning.

f0. Fr&ga om a[syersfrihct fdr styrrelccn fdr den tid revisionen avser.
ArsmO'tet beslutar

- att pe revisorernas fttrsteg bevilja styrelsen ansvarsfrihet fdr dkenskapsiret.

11 a Fdnslag till infdrande av spelr{tten
Styrelsen har presenterat ett fdnlag till byte till spelriitter i Ale GK. Orsaken iir att klubben kommer att fr
likviditetsproblem Pga obalans rnellan inbetalning och utbetalning av medlemslfui. DagsHget flr att under det
nlirmaste eret sl<all 1,5 Mkr betalas ut i {terbetalning av medlemsltn. Under oktober och november 2008 instllldes
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utbetalning av medlemsHn pe btalt 635 000|tr. Ett finansicringssystsm mod spelrftten sltapar fbrutsnttningar ftlr
hngsiktig planering och fdrb{tfar hnomdjligbctcrna hos banken ftlr franrtida invostoringar. D€ [r mlnga klubbar i
Sverige som har hamnat i samma siUration och som framglngFrilC valt att gi 0vor till spolrlttsfinansioring.
Definition: Det finns flven andra gnrpp€r som har spelr[tt pt banan utan afi inneha spelrf,ttsbevis, ex vis
grecnfeegester.
Mdtesdeltagama stAller kompletterando frlgor som ndjaktigt besvaras av styrelson och fuiders llanmarstn0m.
Arsm6tet beslutar enheiligt
- att godkfnna inf6randet av spclrUttsbevis onligt styrelsens fdrslag.
- afi godklnna "Spelrflttsbestf,mmelsq fUr innehavare av spelrd,tsbevis - Ale GK" enli6 styrelsens f6rslag.

ll b. F6rrlrg tilt stadgdndr{ng
Styrelsens frnlag till stadgeflndring avs $ 13q l3b och l3c har presenterats f0r medlemmarna och anses dlnned
fdredragna.
Arsmdtet beslutar e,nhfllligt

- att godkfinna stadgef,ndringen enligt st5melsens f6rslag.

12. Frsbtlilande av avgifter f6r det kommrnde verksrmhotslret"
Styelsens frrslag till irsavgifter och andra avgiftor har presenterats f6r medlemmarna och anses dirrned
fdredragna.
Ivtrdtet uppmanar styrelsen afi stlrdigt hAlla lAnesituationen under uppsikt och konfoll.
Arsmdtet beslutar

- att godkiinna styrelsens fdnlag till nrsavgiftcr och andra avgifter fdr 2009.

13. Fasbttllande sv verksrmhebplan och budget fdr det kommande vertstmhets. och fikenskrpslret
Verksamhetsplan och fbmlag till budget fdr 2009 (bilaga 3) har presenterats fbr medlemmama och anses
dermed fdredragna. Mdtesordfrrande g0r en summarisk genomgAng av verksamhetsplanerna fdr de olika
kommitteerna. Budgetmflssrgt fdr 2fi)9 beriiknas intf,kterna till T 177 m0 kr, kostnadorna 5 931 000 kr och
resultatet efter avskrivningar 21 000 lcr. trnga investering;ar flr budgefierade.
Arsm6tet beslutar

- att godkf,nna styrelsens frrslag till verlcsamhetsplan och budget fbr verksamhetsiret 2009.

14. Fasbtillende av entelet ledam0ter i styrelsen samt cupplenter i styrelccn.
ArsmOtet beslutar

- att styrelsen skall besti av ordftirande + fem (5) ordinarie ledam0ter samt tvi (2) suppleanter.

15. Val av
a) klubbens ordf6rande, flnka ordfdrande i styrelsen, fdr en tid av ett (l) fir;
Valberedningen fdreslir till ordfdrande: Thomas Klein
Arsmdtet beslutar

- afi Thomas Klein vtljs till klubbens ordfrrande fdr tiden intill ordinarie irsm0te 2009.

b) halve entalet 6wiga ordinerie ledamOter i styrelsen fdr en tid av tvt (2) tr;
Valberedningen fiireslir

Jari Purunpeii
Fyllnadsval Kent-OleNielsen

Arsmdtet beslutar

Nyval
Nyval
Omval

2W -20t0
2009 -20t0
2009

- att Gtiran Osterholm och Jari Purunpfiiii v0ljs som ordinarie ledam6ter i styrelsen fbr en tid av tve (2) er.

- att Kent4le Nielsen viiljs med $llnadsval som ordinarie ledamot i styrelsen frr en tid av ett (l),er.
Ondinarie st5melseledamoten Peter Eliasson kvarster under 2009.

c) tuppleanter i stynelsen med fdr dem farbtilld turnrdning fdr en tid rv ett (1) tr;
Valbenedning€n frresl&r och
Arsmtitetbeslutar Namn Mendatneriod

Bengt Kusmark
Marganeta Miles

Nyval 2009
Nyval 2009

suppleant I
suppleant 2
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d) tvt (2) revisoner jnmte cupplenntcr lUr cn dd ev ett (l) lr;
I &tta val deltar inte styrels€ns ledamOter.

Arsm0tet beslutar vf,Ija revisbrcr och rpvisorsuppleant enligt f6[iande:
Namn - Mandatpriod
Kigan Ikrlsson
Sigvard Sundelid

Omval 2009
Nyval 20W

nevNor
nevrS()r

Gun-Britt Holmberg Omval 2009 revisorsupploant

c) tvt (2) ledem6tor i vclberodningen fir en dd ev ett (1) lr, lv vilkr en rkrll utrcr till ordfilrrade;
Arsm6tet beslutar v[lja ldam6ter i valbendningen enligt fdljande:

Mandntoeriod
BentNissen Nyval 20W ordf0rande
kif Bengtsson Np'al 2009
En representant fren sryrclscn utses av styrelsen

f) ombud titl GDF-mdte.
Arsmdtet beslutar

- att st5nelsen utser ombud till GDF-mdte.

16. Behendling ev ldrrslag som vlcb ev rtyrelcen och i rntt dd inkomne motioner.
Ingp )4terligare fdrslag fren sryr€ls€n fdreligger och inga motioner har inkommit.

17. Ovriga frdgor
Bjorn Emegird taclcar fd,r ansvarsffieten fdr 2008 och Onskar don nya styrelsen lycka till med fOrtroendet au
leda klubbens verksamhet under da kommande 6ret.
Avgiende ordfSranden Bjdrn Emeglrd arrtac,kas med en varm appl6d.

lE Anm6tet*wlutas
Bj6rn Emegird tackar m6tesordfbmnden llans Johansson frr ett skickligt s$tt att leda irsm6tet.

M6tesordfdrandon Hans Johansson tackar fbr fdrtroenda att frtt
om en God Jul och ettcottNytt &.
M6tesordftiranden avslutar rirsmdtet.

Vid protokollet

Justeras:

Bilagor:
Bilaga I
Bilaga?a
Biw2b
Bilaga 3

\il
Stig Larsson
Justeringsman

F0rstag till fdredragnin gslista
Resultahdkning 2008
Balansrekning 2008
Budget 2009

Mdtesordf
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