
Ale Golfklubb

Ordinarie irsmtite 14 december, 20ll kl 1.8.30

Lokal: Folkets hus i Nol

1. Arsmiitets iippnande
Ordfijrande Kigan Karlsson hiilsar samtliga viilkommna till Ale GKs
Arsmote.

D?irefter ta\ade vir ordftirande om 6ret som g6tt. Resturangen har f8tt en ny
resturatdr sedan den gamlavar tvungen att sluta p g a sjukdom i familjen.

Ate GK dr en ideell forening med mycket omfattande ideelt arbete. AIIavitra
kommitt6er har varit a\<tivaunder 6ret. Det dr angeldget att s6 m6nga som

mojligt av vlramedlemmar Sven i fortsiittningen hjiilper till med de olika
aktiviteer som genomftirs. Ett stort tack till samtliga.

Vir verksamhet Zir ocks6 beroende av vhra sponsorer till vilka vi vill framfora ett
stort tack.

Ordforanden forr?ittade prisutdelning i KM alla klasser.

Ordforande K&gan Karlsson ftirklarade motet 6ppnat.

2. Faststiillande av riistliingd fiir miitet.
Arsmcitet beslutar
-att avprickning i medlemsmat"rikel och utdelande av rdstkort skall giilla som
rdstliingd for motet. Antal rdstberiittigade uppgick till 62 st.

3. Friga om miitethar utlysts pi riitt siitt.
Arsmotet beslutar
-att mdtet iir behorigt utlyst pi klubbens hemsida och annonsering i
lokaltidningen.

4. Faststiillande av fiiredragningslista
Arsmdtet beslutar
-att faststiilla den utsiinda foredragningslistan.

5. Val av miitesordfiirande och sekreterare ftir miitet
Arsmritet beslutar
-att utse Hans Johansson till ordftirande p6 mdtet.
-att utse Kent-Ole Nielsen till sekreterare p6 mtitet.



Kigan Karlsson hiilsar Hans Johansson v?ilkommen som ordftirande vid Ale
GKs irsmdte och dverldmnar ledningen av mdtet.
Hans Johansson tackar ftir att iin en gang ffiu ftirtroendet att som

mdtesordforande leda Ale GKs 6rsmdte.

6.Val av fvi protokolljusterare, tillika riistriiknare, som jiimte ordftiranden
skall justera miitesprotokollet.
Arsmdtet beslutar
-att Kent Johansson och Rolf Frdssling till protokolljusterare, som jiimte
ordforanden skall justera protokollet.

7 a) Styrelsens verksamhetsberiittelse fiir det senaste verksamhetsiret
Styrelsens och kommit6ernas verksamhetsbertittelser har pre senterats for
medlemmarna och ansigs diirmed foredragna efter en kort genomging.
Arsmdtet beslutar
-att godkiinna styrelsens och kommit6erna verksamhetsberiittelser.

b) Styrelsens irsredovisning fiir det senaste riikenskapsfrret.
Styrelsens Arsredovisning' (resultat och balansriikning) for det senaste

riikenskapsiret har presenterats ftir medlemmarna och ansigs diirmed foredragna

efter en kort genomging.

8. Revisorernas beriittelse iiver sfyrelsens fiirvaltning under det senaste

verksamhet-/rii kenskapsfi ret.
Revisionsberiittelsen fanns tillgiinglig for medlemmarna och inga frigor uppkom
diirom uppkom.

9. Faststlillande av resultat- och balansrlikning samt disposition av
iiverskott respektive underskott i enlighet med balansriikningen.
Arsmdtet beslutar
-att faststiilla resultat- och balansr?ikningen fdr verksamhetsiret.

10. Friga om ansvarsfrihet fiir den tid revisionen avser.
Arsmdtet beslutar
-attpbrevisorernas fiirslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir riikenskaps6ret.

11. Genomgfing av klubbens likvida situation.
Golfklubben har <ikat checkkrediten med 500 000 eftersom det iir ett
likviditetsproblem i slutet av verksamhetsfiret. I januari 20L2 fiirviintas en brist i
likvida medel phca 15 0000:- diirav tikning av checkkrediten.
Andra klubbar har liknade problem.



12. Faststiillande av avgifter ftir det kommande verksamhetsflret.

Arsavgiften hcijs enligt de nivAer som av styrelsen foreslagits i
verksamhetsplanen.
Arsmdtet beslutade att godkiinna styrelsens forslag till Srsavgifter och andra
avgifter for 20t2.

13. Faststiillande av verksamhetsplan och budget fiir det kommande
verksamhets- och riikenskapsfr ret.
Verksamhetsplan och fiirslag till budget for 2012 har presenterats for
medlemmarna och anses diirmed foredragna.
Arsm<itet beslutar
-att godk?inna styrelsens ftirslag till verksamhetsplan och budget for
verksamhetsiret 2012.

14. Faststiillande av antalet ledamdter och suppleanter i sfyrelsen
Arsmotet beslutar
-att styrelsen skall best6 av ordfdrande + ffra ordinarie ledamdter samt tvi
suppleanter.

15.Val av
a) klubbens ordfiirandeo tillika ordfiirande i styrelsen ftir en tid av ett (1) 6r
Valberedningen fiireslir till ordforande Kigan Karlsson
Arsmritet beslutar
-att K6gan Karlsson v?iljs till ordfdrande for tiden till ordinarie Srsmote 2012

b) halva antalet iivriga ordinarie i sfyrelsen fiir en tid av tv$ (2)
Valb eredningen fore slfrr
Och &rsmotet beslutar
-att Merja Forsting och Ingvar Masser viiljs som ordinare ledamciter i styrelsen
till en tid av tvh (2) hr

- c) suppleanter i styrelsen med ftir dem faststiilld turordning fiir en tid av ett
(1) flr
Valberedningen ftires16r och
Arsmdtet beslutar
-att Johannes Berglin och Anders Wester viiljs for en tid av ett Ftr till suppleanter
i styrelsen. Johannes Berglin iir 1:e suppleant

d) tvi (2) revisorer till en tid zv ett (1) nr' Arsmdtet beslutar valja Sigvard Sundelid och Eva Larftz



e) tre ledamiiter i valberedningen tiir en tid av ett (1) ir
Arsmotet beslutar viilja ledamdter i valberedningen enligt foljande
Alf Carlsson ordftirande
Bengt-Ake Gustafsson
Ann-Karolin Hagberg

f) ombud till GDF-mdte
Arsmdtet beslutar
-att styrelsen utser ombud till GDF-mcite

16. Behandling av fiirslag som viickts av sfyrelsen och i riitt tid inkomna
motioner.
Motion fr6n Lars Kopp om att forliinga till en tid av ett hr, den extra spelriitt
som vissa medlemmar fick vid infiirandet av spelriitter 2009. Denna spelriitt,
outnyttjad, skall inte belastas med n6gon kostnad under nZisfl<ommande 6r.
Motionen tillstyrkt av styrelsen.
Arsmdtet beslutade att bifalla motionen

17. Kriterier fiir att bli hedersmedlem
Styrelsens ftirslag beslutades p6 6rsmdtet.
Arsmdtet beslutade ocks6 att} stnyc hedersmedlemmar skulle viiljas:
Jan Samuelsson
Erik Lundberg (Postumt)

17a. Uppstart ny ildersklass i KM
Inge Nilsson ville att styrelsen skulle verka for att starta upp en H75-klass i KM
Ordforande Kakan Karlsson tar med sig frigan till den nya styrelsen.,/

{



18. ^A.rsmdtet avslutas
Kigan Karlsson tackade mtitesordforanden Hans

Mdtesordfiiranden avslutar m<itet.

Vid protokopt

/fu./ fl[
Kent-Ole Nielsen

Mdtessekr.

Justeras

tu

Mdtesordf.


