Protokoll
Datum

KGK vårmöte

2016-03-20
Protokoll nr

Av

Annelie Wiedeheim

Protokoll, fört vid Kristianstads Golfklubb i Åhus vårmöte 2016-03-20 i
KGK:s klubbhus.
Mötets öppnande
Styrelseordförande Mats Welff hälsade välkomna och informerade om att vårmötet är det sista
enligt de gamla stadgarna. Hädanefter kommer endast ett årsmöte hållas, vilket sker årligen före
den 1 mars. Mats informerade om att inga handlingar utdelas eftersom de finns på KGK:s
hemsida, samt har varit utlagda i receptionen för avhämtning.
Ordföranden öppnade därefter mötet.
§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valdes Mats Welff som ordförande och Annelie Wiedeheim som sekreterare för mötet.
§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst.
§3 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera
protokollet
Valdes Bertil Åkesson och Gert Warhed.
§4 Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes till 25 närvarande över 15 år. Inga fullmakter.
§5 Fastställande av föredragningslista
Fastställdes föredragningslistan.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015
Bengt Skoug redovisade Årsbokslut 2015, som lades till handlingarna.
§7 Styrelsens bokslut för 2015
Bengt kommenterade bokslutet och förtydligade medlemsavgiften där 500 kr går till klubben,
resterande till bolaget. Bokslutet lades till handlingarna.
§8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
Revisor Krister Asplund tillstyrkte bokslutet.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Frågan tillstyrktes.
§10 Fyllnadsval av en styrelseledamot, tillika ordförande i medlemskommittén.
Susanne Friman valdes.
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§11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
En inkommen motion som styrelsen avser skicka vidare till bolaget. Styrelsens förslag till
handläggning av motionen tillstyrktes.
§12 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§13 Mötets avslutande
Förklarade ordföranden mötet avslutat.
Vid protokollet:
Annelie Wiedeheim

Justeras:
Bertil Åkesson

Gert Warhed
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