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Protokoll höstårsmöte Kårsta GK 2016
Plats: Lundhagskyrkan, Hovsta
Tid: Onsdagen den 30 november 2016 kl. 18.00.
Närvarande: Se röstlängd (bilaga 1)
§1.

Årsmötets öppnande.

Årsmötet öppnades av ordförande Åsa Eneklo Sandberg.
§2.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Årsmötet beslutade att på förslag av valberedningen välja Göran Samuelsson som
årsmötesordförande samt Ann Hammer som årsmötessekreterare.
§3.

Fastställande av röstlängd för mötet

Årsmötet beslutade att röstlängd upprättas genom att samtliga närvarande medlemmar
antecknar sina namn på cirkulerande lista.
§4.

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Enligt Kårsta GK:s stadgar paragraf 15 skall kallelse skickas med e-post till medlemmarna
senast 3 veckor före årsmötets datum, samt anslås på klubbens hemsida och anslagstavla.
Årsmötet beslutade godkänna att detta skett.
§5.

Fastställande av föredragningslista

Årsmötet beslutade att fastställa den utlämnade föredragningslistan i befintligt skick.
§6.

Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare, som jämte ordföranden
skall justera dagens protokoll

Årsmötet beslutade välja Mats Bergström samt Fredrik Sundström till protokollsjusterare
tillika rösträknare.
§7.

Fastställande av verksamhetsplan samt medlemsavgifter
och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

Ordförande Åsa Eneklo Sandberg föredrog förslag till verksamhetsplan och klubbchef Fredrik
Lager föredrog budget för år 2017. Detta innehöll även en presentation av det preliminära
utfallet för 2016. Intäkterna prognosticeras att överstiga den budgeterade nivån och
kostnaderna väntas bli i nivå med budget. Resultatet prognostiseras till plus 500 tusen kr, mot
det budgeterade överskottet på 316 kkr.
Verksamhetsplanen för år 2017 är i många stycken som tidigare års, och inleds med klubbens
nya vision: ”människor ler och längtar tillbaks till Kårsta GK”. Varje kommitté med sin
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verksamhetsplan utgör underlag till klubbens gemensamma. Verksamhetsplanen är nu mer
preciserad med nyckeltal för områdena medlemmar, gäster, anläggning och medarbetare.
I den föreslagna budgeten för år 2017 beräknas en viss uppräkning av intäkter och kostnader
jämfört med budget för 2016. Förslaget innefattar en fortsatt caféverksamhet i klubbens regi,
vissa uppgraderingar av maskinparken och ytterligare utvecklad kafémiljö med en
väderskyddad uteservering. Budgeterade intäkter för Kårsta golfklubb år 2017 är 8 761 700
kr. Budgeterade kostnader för samma period är 8 447 200 kr. Detta ger tillsammans ett
budgeterat nettoresultat på kr 314 500 kr.
Medlemsavgifter föreslås bibehållna. Det innebär fullvärdig senior med spelrätt 4800 kr (utan
spelrätt 5800 kr), junioravgifter från 0–1800 kr, yngre senior och student upp till 30 år 2400
kr. Greenfeemedlem 1195 kr (två personliga spelrundor ingår).
Nominellt värde för spelrätter föreslås bli 1500 kr.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna förslaget till
verksamhetsplan för år 2017, och att fastställa budget och medlemsavgifter 2017 samt det
nominella värdet för spelrätter 2017 enligt förslagen.
§8.

Fastställandet av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår

Antalet styrelseledamöter under 2016 har varit 4 stycken och 2 suppleanter, samt ordförande.
Årsmötet beslutade om oförändrat antal styrelseledamöter under 2017.
§9.

Val av
A) Klubbens ordförande tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år
Årsmötet beslutade att på valberedningens förslag välja Åsa Eneklo Sandberg till ordförande
för 1 år.
B) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Valberedningen föreslog omval på Maivor Isaksson och Alexander Östlund vilket årsmötet
också beslutade. (Ordinarie ledamöter med 1 år kvar är Tomas Lundin och Curt Hjelm).
C) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av
1 år
Valberedningen föreslår omval på Mats Welander och nyval på Jan-Olov Atterfors i här
nämnd turordning vilket också blev årsmötesbeslut.
D) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter deltaga
Till revisorer föreslår valberedningen nyval på Svante Lundgren (sammankallande) samt
omval på Rickard Sandberg vilket också blev årsmötets beslut. Till suppleant för revisor väljs
Anita Furberg.
E) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av (1) år av vilken en skall
utses till ordförande
Årsmötet beslutade att fortsätta följa den rullande plan för bemanning av valberedningen som
antogs på höstårsmötet 2015. För 2017 ansvarar senior-, dam- och ban/fastighetskommittéerna vilket blev årsmötets beslut. Den förstnämnde är utsedd som ordförande.
F) Deltagare på bolagsstämma hos Kårsta Golfanläggningar AB under
kommande verksamhetsår
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Valbara personer är ordinarie styrelseledamöter i Kårsta Golfklubb, kommittéordförandena
samt valberedningens ordförande enligt extra årsmötets beslut den 16 augusti 2001. Årsmötet
beslutade att utse alla de valbara personerna som deltagare på bolagsstämman.
G) Ombud till GDF-möte
Årsmötet beslutade att uppdra till nya styrelsen att utse ombud till GDF-mötet.

§10.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till årsmötet. Inga förslag fanns från styrelsen.
§11.

Övriga frågor

A) Information ges att ÖLGF kommer ansvara för golfens SM år 2020.
Förberedelsearbetet börjar nu före jul.
B) Prisutdelning förrättas för 2016 års klubbmästerskap.
C) Åsa Eneklo Sandberg tackar avgående ledamot Ylva Blix för arbetet i styrelsen.
§12.

Mötets avslutande

Ordföranden Åsa Eneklo Sandberg avslutade årsmötesförhandlingarna med att tacka
banpersonal, restauranggruppen och kommittéer för insatserna under året. De nya
ledamöterna hälsas välkomna till styrelsearbetet.
Årsmötesordföranden samt sekreterare mottog en gåva som tack för väl genomfört årsmöte.

Göran Samuelsson
Årsmötesordförande

Mats Bergström
Protokollsjusterare

Fredrik Sundström
Protokollsjusterare

Ann Hammer
Årsmötessekreterare
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