
Ale Golfklubb

Ordineric lrsuGtc 6 dcccmbcr,2$|Z H 18.30

Lokal: Medborgarhuset, Alaforso Biografsalongen

f. i,rsaStcts dppnendc
Ordfrrande Kigan Karlsson halsar samtliga vilkomna till Ale GK:s 6rsmdte.

Ddreftsr talade ord$raada om 6rst som €dtt. Banan har nes en mycket hog standard vilk€t vi
kan tacka banarbetarna och tisdagsgruppen for. Restaurangen har filtt en ny 6gare fr&n
Ndding€ efts At virtidigare tryn"t* vartvrmgeir dt sluta p.g.a- sjukdorn-

Vi har flltt lofte om riintesiinkning med 0.25 % frfln banken vilket motsvarar ca 15 000kr pi
ir$rasis.

Framtiden ser ljus ut. Vi tror pi flera nya medlemmar, inte minst att den nya v6gen invigs den
9 december och m lr5r bana ldller h6g Hass.

Ett stort tack till personal, medlemmar, kommiu6er, fortroendevalda och sponsorer for allas
bidrag till klubben

Ordfi)rande forriittade prisutdelning i KM alla klasser.

Ordfrrande Kigan Kadsson SrHarado ostet oppnat.

2. Faststillande av rdstlfingd fiir miitet.
fusffitet beslutar
- att avprickning i medlemsmatrikel skall giilla som r6stliingd for motet. Antal rostbertittigade
uppgcktill49 st.

3. Fnflgan om mdtet har utlysts pfl riitt sitt
Asn6tet beslutar
- att mOtet iir behdrigt utlyst pi klubbens hemsida och annonsering i lokaltidningen.

4. Fesffiillande av Srcdragningslista
Arsm6tet beslutar

- d Ssffialla den utsiinda Sredragnhgslistan.

5. Val av mdtesordfiirande och sekreterare fiir mdtet
ArsmOte* beslutar
- att utse Hans Johansson till ordforande p& mdtet.
- d $s€ MdaFomdng till s€krsterare pEoOet.

Kigan Karlsson hiilsar Hans Johansson vdlkornmen som ordfdrande vid Ale GK:s irsmote
och Ovslionar ledrdagen av dtst.
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Hans Johansson tackar lor att iin en ging filtt flortroendet att som motesordforande leda Ale
GK:s irsm$te.

6. Val av tvi protokolljusterare, tillika rdstrliknare, som jlimte ordfiirande skatl justera
n6tce profoksllet
Arsmtitet beslutar
- d tr arsKopp och Jan Stil viiljs till prdokolljusterar€, mrn j6.tre ord6rande skall justera
protokollet.

? e) Sffiscns vcrlnamhefsb€ritt€kc 6r def s€nast€ verksamh#ircf
Styrelsens och kommittdernas verksamhetsberiittelser har presenterats for medlemmana och
ans{gs derm€d frrdragna efterenkort genomgang.
Arsm6tet beslutar
- d godklrma syrelsens och kommitteernas vsksamhetsb€reffclstr.

b) Styrelsens irsredovisning (resultat- och balansriikning) ftir det senaste
€kcnskepsircf
Styrelsens irsredovisning (resultat- och balansriikning) for det senaste riikenskapsflret har
presdera;ts frr mdlefiflarna och ansigs Sredragna efter eir kort genomgflng av Thomas
Lundstrdm.

8. Revisorernas beriittelse 6ver styrelsens fiirvaltning under det senaste verksamhets-
och r€kenslapirct
Revisionsberiittelsen fanns tillgAnglig for medlemmar men lAstes 6ven igenom av Sigvard
Sudelid och inga frigor uppkom dirona-

9. X'aststlillande av resultat- och balansriikning samt disposition av iiverskott respelrtive
underskott i enlighct mcd bdans€kningu.
Arsm6tet beslutar
- d &sts$lla reeirltat- och balansdikningen 6r verksamhetsiret och ar reeultatet Srs i ny
r?ikning enligt styrelsens ftirslag.

10. T.niga om ail$yarsftih€f fdr sfyreleen l!6r dcn tid ruvisioaca evser
Arsm6tet beslutar
- dt pi revisionernas 6rslag hvida styrelsen anwarsfrihet frr rtikenskepserd.

11.. Faststlillande av avgifter fiir det kommande verksamhetsiret
Arsrnotet beshrar
- att drsavgifter och andra avgifter behills ofortindrade under 2013 enligt styrelsens forslag.

12. Fesa#ill*nde ey yer*semhcfudan och bndgct 16r def kommende ver*samhetc- och
rlikenskapsflret
Yerksamhetrylanen och fbrslag tifl budg* frr 2013 bar presenterats Sr dlemmarna och
anses diirmed foredragna.
Frigan on dst planerade vattenhindret rellan hil 11 o€h 17€f ar i enligh€t med planen frr
banans utveckling fr&n2004lyftes av Thomas Klein.
Arsmtg hltrtar
- att styrelsen ser till att hitta en losning mellan de gamla och nya planerna for banan ntir det
SAll€r det nya \iattslhindr€t
- att styrelsen presenterar utfallet i budgetdokumentet ftir 2014.
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- att godkiinna styrelsens forlag till verksamhetsplanen och budget for 2013.

13. t'aststifendet ev artalct lcdan6{cr i sfyrdron samt ruppbanter i styrchen
Arsmotet beslutar
- ffi st5rrelsen skall bcte av ordftrade + fyra ordisrie ledamoter sanat tvi supplea*er.

t4. Val av
e) ldubbeas ord{6mnde, tilli*e ordf,drendc i rtyrclsen, fi6r eir tid ay cf{l},ir
Valberedningen foreslfir till ordforande Merja Forsiing
Arsrmtet hfutar
- att Merja Forsiing valjs till ordforande for tiden till ordinarie flrsmdte 2An.

b) halva antalet 6vriga ordinaric ledandtcr i styrelscn lbr en tid av tvi (z)ir
Valberedning fr reslir och
drsrngtet beslutar
- att Dennis Larsdn och Arne Svensson vdljs som ordinarie ledam6ter i styrelsen till en tid av
tvf{p) frr..

c) suppleanter i styrelsen med tbr dem faststfllld turordning fiir en tid av ett (1) flr
Valb€reddng ftre,df,r s.h
firsmotet beslutar
- ffi Anders Neimann och Eva Nyman 

"aljs 
fiir en tid w ffi,{l) fu till serppleama i styrelsen.

Anders Neimann iir 1:e suppleant.

{} t"i {2} rtvicorer jimte snppbnter 16r en tid ey d (f) ir
Arsmotet beslutar va$a Sigvard Sundelid och Eva Lans Samuelsson.

c_) tvi {2} ldamdter i vdbscdning fi6r cn tid av eft {1} ir
fusmdtet beslutar att viilja ledamdte? i valberedningen enligt foljande
AlfCarls€on ordfrraade
Bengt-Ake Gustafsson
Aan-Karolia Hagb€rg

f) ombud till GDF- mdte
Anmtetbeslutax
- att styrelsen utser ombud till GDF-mdte

15. Schandling av f6rslag mm vickfs av st5rrclocn och i €tt {id inkomna motbncr
Proposition frin styrelsen att gdra en extra utdebitering pfl max 350 kr om behovs finnes
Arsnftet b€slufar d bifalla propositionen och inforrnera i god tid innan ifall erra
utdebitering skulle beh6vas.

Proposition ft6n s5nelsen att 6r15nga innehvsrittcn pi spelrntta, som ej iir aktiv4 under
ytterligare eft er.
Arsm$te* b€shrtar dt bifalla propositionen

16.dvriga frigor
B#reinformaiontinstyrelsentillmedlemrnarefferlyster. Styrelrcnkommerattg5rasitt
bAsta for att forbiittra informationen. En ny hemsida kommer att tas i bruk i borjan av 2013,
vilket konrms d ge b€fydligt stsrre msjligh€t€r till informdion



Slryltningen vid den nya viigen tir inte bra. Styrelsen fir uppgift att arbeta vidare fdr biittre
fkyhing vid d€a nya rdg€Nr dr d€t gfller vir golfuna

Golvet i restaurangkoket miste bytas. Vi har s6kt bidrag frin kommunen p6 150 000 kr for
d€ita

17. Arsmdtet avslutas
IGgnn tr&rlssoa tackade mtcsrydfrradm llans Johanseon insats och Onskade lycLa
till ftr Merja Forsing som ny ordftrande for klubben.
MtresordSrardeil avsk*ar ffiteL

Vid protokollet
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