
  Protokoll 

 

Datum 2018-03-20, kl 19:00 

Plats World of Golf, Västra Frölunda 

Ärende Ordinarie årsmöte, Sisjö GK 

Närvarande Enligt avprickning i medlemsregister 

 

 

 

1 Mötets öppnande 

 Klubbens ordförande Bo Manelius hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2 Fastställande av röstlängd för mötet 

 Avprickning i medlemsregister godkändes som röstlängd för mötet.  

Antalet deltagare var 34. 

3 Fråga om mötet blivit i laga ordning utlyst 

 Mötet godkändes som stadgeenligt utlyst. 

4 Fastställande av föredragningslista 

 Föreliggande föredragningslista godkändes. 

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Ralph Håkanson utsågs att leda mötet och Anita Jansson att föra protokollet.  

6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 

mötesprotokollet 

 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Göran Carlunger och Egon Dahl. 

7 

 7.1. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017 

  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 är publicerad på klubbens hemsida och 

 fanns med i informationsmaterialet som delades ut till mötesdeltagarna. Mötet hade 

 inga kommentarer till verksamhetsberättelsen och godkände densamma. 

 7.2. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för år 2017 

  Styrelsens resultat- och balansräkning för 2017 fanns med i informationsmaterialet 

 som delades ut till mötesdeltagarna. På frågan om de minskade intäkterna jämfört 

 med 2016 hade med borttagandet av greenfeemedlemskap att göra svarade Bo 

 Manelius att det i och för sig är så, men samtidigt minskar därför kostnaderna. Mötet 

 hade inga övriga kommenterar till årsredovisningen och godkände densamma.  

 7.3.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste  

           verksamhets-/ räkenskapsåret 

  Revisorernas berättelse visades och godkändes av mötet.  

 

 



8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive 

underskott i enlighet med balansräkningen 

 Mötet fastställde resultat- och balansräkningen samt dispositionen av överskottet i enlighet 

med balansräkningen.  

 

 

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

 I enlighet med revisorns tillstyrkan beviljade mötet ansvarsfrihet för styrelsen för 

räkenskapsåret. 

10 Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget 

för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 

 Verksamhetsplan och budget för 2018 fastställdes vid föreningens höstmöte 2017-11-15 

liksom medlemsavgiften för 2018 som blir oförändrad jämfört med 2017.   

11 Val av 

11.1. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år 

   Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Bo Manelius 

 som klubbens och styrelsens ordförande för en tid av ett (1) år. 

 11.2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år 

   Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anita Jansson 

 och Thomas Andersson som ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år. 

 11.3. Två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för  

 en tid av ett (1) år 

   Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lennart 

 Christiansson och Torborg Juntti som styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år i 

 nämnd ordning.  

 11.4. En (1) revisor jämte suppleant för en tid av ett (1) år 

   Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Björn 

 Börjesson som revisor med Per Norberg som suppleant för en tid av ett (1) år. 

 11.5. Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall 

 utses till ordförande 

   Mötet beslutade omvälja Egon Dahl, Martina Schedvin och Laila Björkenskär att 

 utgöra föreningens valberedning för en tid av ett (1) år. 

 11.6. Ombud till GDF-möte 

   Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att inom sig utse sådant ombud. 

 

 

 

12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 



 Det fanns inga inkomna motioner från medlemmarna. 

 

12.1.    Styrelsens förslag   
            Styrelsens förslag lyder: ”Styrelsen söker om mandat och mötets godkännande att 

 få uppdrag att utreda och vid möjlighet slutföra möjlighet att överta arrendeavtalet 

 för golfbanan helt eller delvis och driva verksamheten i egen regi helt eller delvis.” 

 

            Mötets ordförande bad om en förklaring till förslaget och Bo Manelius berättade att           

 det under föregående säsong hade framkommit mycket kritik mot banägaren. 

 Därför ställs nu denna frågeställning för mötet att besluta om. Någon frågade Bo 

 Manelius om han visste vilka kostnader det i så fall skulle handla om för 

 medlemmarna. Bo Manelius svarade att han inte visste exakt vilka kostnader det 

 skulle föra med sig för varje medlem, men att han i alla vet att verksamheten på 

 Sisjö Golfbana går back för banägaren varje år men att de kan göra avdrag för det 

 tack vare annan verksamhet. Dessutom vet vi inte om banägaren ens vill sälja till 

 klubben eller i så fall till vilket pris. Mötet röstade nej till förslaget.                

  

13 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

14 Mötets avslutande 

Ralph Håkanson överlämnade klubban till klubbordföranden Bo Manelius, som tackade 

Ralph för att hans deltagande i dagens möte. Därefter förklarades mötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Anita Jansson 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Ralph Håkanson Göran Carlunger  Egon Dahl 

 


