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PROTOKOLL 

Sisjö GK, Extra årsmöte – höstmöte  

 

Datum: 2018-11-15 kl: 18:30 

Plats: World of Golf 

 

 

1. Mötets öppnande. Klubbens ordförande Bo Manelius hälsade välkommen och förklarade 

mötet öppnat. 

2. Fastställande av röstlängd. 43 personer är avbockade i en medlemslista.  

3. Det fastslogs att mötet blev behörigen utlyst.  

4. Fastställande av föredragningslista. En medlem undrade varför föredragningslistan ser ut 

som den gör och Bo Manelius förklarade att det är så den ska se ut enligt stadgarna. 

Medlemmen framförde därefter klagomål en lång stund över varför inte klubben bemöter 

hans återkommande frågor om autogirobetalning där han anser att pengarna dras på fel dag 

men Bo Manelius sa att detta är ett avtal mellan medlemmen, dennes bank och Kastimar 

som hanterar klubben medlemskap.  

5. Till ordförande och sekreterare valdes sittande, Bo Manelius och Anita Jansson. 

6. Till justeringsmän valdes Göran Carlunger och Egon Dahl. 

7. Kassören Thomas Andersson presenterade en prognos över det ekonomiska resultatet för 

2018. Resultatet beräknas bli minus 56´000 kr. Detta kan jämföras med 2017 års resultat på 

plus 95´000 kr. Anledningen är bland annat färre antal medlemmar, minskade 

sponsorintäkter, lägre lokalbidrag från kommunen med 40´000 kr och en kostnad för 

ombyggnad av bagboden med 60´000 kr.   

8. Fastställande av medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhetsåret. Budgeten 

för 2019 fastställdes. Medlemsavgifterna för 2019 blir enligt följande:  

 

8.1. De befintliga medlemmar som vill behålla ett ordinarie medlemskap 2019 får en höjning 

med 180 kr. Det innebär att de som i år betalade 4500 kr får en årsavgift på 4680 kr, och 

de som i år betalade 3900 kr (de som en gång i tiden betalade en insats i Sisjö GK) får en 

årsavgift på 4080 kr. De befintliga medlemmar som vill ändra sina ordinarie medlemskap 

till Allians-medlemskap som är en ny medlemsform som ger fritt spel på både Sisjön och 

Torrekulla och dessutom rangebollar till ett värde av 600 kr får en årsavgift på 5340 kr.  
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I en jämförelse mellan ordinarie medlemskap för 4680 kr och Allians-medlemskap för 

5340 kr innebär det att den som ändå har användning av rangebollar för 600 kr får det 

fria spelet på Torrekulla för endast 60 kr. Det tidigare ”mer golf”-tillägget tas bort 

eftersom Allians-medlemskapet blir billigare om man vill spela fritt på både Sisjön och 

Torrekulla.  

8.2. Nya medlemmar som vill gå med i Sisjö GK 2019 kan enbart teckna sig i medlemsformen 

Allians-medlemskap. En medlem sa att detta är dåligt för klubben då han vet flera som 

skulle vilja bli medlemmar 2019 men som inte vill spela Torrekulla då den är väldigt 

kuperad och de kommer inte heller ha användning för alla rangebollar som ingår i 

medlemskapet. Han tyckte att det borde gå även fortsättningsvis att bli medlem i Sisjö 

GK för att bara spela på Sisjön. Flera andra medlemmar höll med om detta. Bo Manelius 

förklarade att det är banägaren Kastimar som har bestämt denna medlemsform och att 

klubben bara kan bestämma över den lilla del av totala årsavgiften som är själva 

klubbmedlemskapet. Bo Manelius sa vidare att han är övertygad om att Kastimar som ett 

affärsdrivande företag kommer att utvärdera ifall det är bra eller dåligt att endast 

erbjuda Allians-medlemskapet och att de sannolikt kommer att ändra sig om det inte ger 

den effekt de önskar.  

9. Fastställande av verksamhetsplanen för 2019. En medlem sa att den inte är genomförbara 

eftersom den del av verksamhetsplanen för Sponsorkommittén som inleds ”vi skall 

positionera, förpacka och presentera varumärket Sisjö Golfklubb” är omöjlig då vi låter 

banägarens presentation av medlemsformen Allians-medlemskap överskugga hela vår 

golfklubb. Efter en lång stunds klagomål mot Allians-medlemskapet och förhållandet mellan 

klubben och banägaren Kastimar bestämdes att fastställandet av verksamhetsplanen ska 

skjutas fram. 

10. Behandling av förslag och motioner. En fråga har inkommit om egen pro på Sisjön och mer 

kursverksamhet på Sisjön. Bo Manelius berättade att det är på gång en ny pro till World of 

Golf som skulle kunna möjliggöra mer närvaro av en pro på Sisjön.  

11. Valberedningens föreslagna kommittéordförande och av styrelsen godkända presenterades. 

Flera mötesdeltagare undrade varför inte mötet röstade om förslagen skulle godkännas. 
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Bo Manelius förklarade att förslagen om kommittéordföranden har styrelsen röstat om och 

godkänt och att det är på det ordinarie årsmötet på våren där mötet kan rösta om 

valberedningens förslag. Följande kommittéordföranden presenterades:  

- Anita Jansson  Bankommittén 

- Marita Andersson  Damkommittén 

- Kerstin Söderström  Hcp-kommittén 

- Marek Malek  Herr-kommittén 

- Bo Lindwall  IT-kommittén 

- Mattias Ek  Juniorkommittén 

- Lill-Britt Börjesson  Medlemskommittén 

- Lännart Nilsson  Sponsorkommittén 

- Lars Berg  Tävlingskommittén 

- Göran Carlunger  Seniorkommittén 

- Martina Schedvin  Utbildningskommittén 

 

12. Mötet avslutades.  

Prisutdelning för klubbmästerskap, kategorimästare och säsongsmatchen.  

 

  

 

Ordförande    Vid protokollet 

 

Bo Manelius    Anita Jansson  

 

Justeras 

 

Göran Carlunger    Egon Dahl 


