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Protokoll fört vid höstmöte med Brevikens Golfklubb den 25 november 

2017 i Brevik. 

Höstmötet inleddes med en stund av stillhet till minne av de under året bortgångna 

medlemmarna. 

§1. Mötets öppnande. 

Ordföranden Jan-Olof Sannö hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade höstmötet 

öppnat. 

§2. Fastställande av röstlängd. 

Mötet godkände den förelagda närvarolistan att gälla som röstlängd för mötet. Tjugotvå (22) 

medlemmar var närvarande. 

§3. Mötets utlysande. 

Mötet godkände det sätt varpå höstmötet utlysts. 

§4. Fastställande av föredragningslistan. 

Den upprättade föredragningslistan godkändes. 

§5. Val av ordförande och sekreterare för höstmötet. 

Jan-Olof Sannö valdes att som ordförande leda höstmötet och Roland Gustafsson att som 

sekreterare föra protokoll över detsamma. 

 

§6. Val av protokolljusterare. 
Anita Berglund och Rauli Eskola valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§7. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan 

samt budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår. 
Årsavgiften för fullvärdigt medlemskap 2018 kommer att bli oförändrat 4 200 kr, därav utgör 

400 kr klubbavgift.  

Jan Olof Sannö presenterade förslag till verksamhetsplan för 2018.( Bilaga 1)     

Leif Karlsson föredrog förslag till budget för år 2018. (Bilaga 2) 

Mötet godkände verksamhetsplan och budget. 

§8. Val av  

 

a. ordförande i styrelsen för ett år  

Jan-Olof Sannö valdes till ordförande för en av ett (1) år. 

 

b. fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande år 

Mötet fastställde antalet ledamöter i styrelsen till att vara 5 ordinarie ledamöter och två 

suppleanter.  
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c. val av två styrelseledamöter på två år 

Sture Doverfors och Roland Gustafsson valdes till styrelseledamöter för en tid av två 

(2) år. Leif Karlsson och Roger Eriksson kvarstår ett (1) år. 

 

d. val av två suppleanter för en tid av ett år 
Lena Johansson och Karl-Gustaf Björklund valdes som suppleanter för en tid av ett (1) år. 

 

e. ordförande i kommittéer för en tid av ett år. 
Herrkommittén, Carl-Gustaf Swärd 

Damkommittén, Jytte Öhrn 

Tävlingskommittén, Jan-Olof Sannö 

Regelkommittén, Sture Doverfors 

Handigolfkommittén, Lennart Bergman 

Juniorkommittén, Peter Lovén 

Banutvecklingsgruppen(BUG), Roger Eriksson 

Seriespelsansvarig, Lars Gunnarsson 

 

Mötet godkände föreslagna kommittéordföranden. 

§9. Behandling av styrelsens förslag och i tid inkomna motioner. 

Utöver styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget fanns inga övriga förslag eller av i 

tid inkomna motioner.. 

 

§10. Mötets avslutande. 

Ordföranden Jan-Olof Sannö tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 
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Efter att stadgeenliga ärenden för höstmötet avhandlats vidtog aktuell information: 

Hans Sternerup från Brevikens Golf AB informerade om pågående reparationer, fönsterbyten 

m.m. på hotelldelen, insatser för bekämpning av skadeproblem på greener samt fortsatt 

satsning på marknadsföring. Han gladdes åt det gångna årets goda resultat. 

Peter Lovén informerade om juniorverksamheten där Gabriella Karlén och några juniorer har 

haft fina framgångar.  

Klubbrummet har genomgått en genomgripande renovering och fått nya möbler. Ordföranden 

tackade särskilt den arbetsgrupp med Leif Karlsson och Lena Johansson i spetsen, som utfört 

arbetet. 

Bo Åberg informerade om kommande golfresa till Vadstena den 9 maj 2018. 

 

 

Justeras 

 

--------------------------------------  ------------------------------------------- 

Jan-Olof Sannö, ordförande  Roland Gustafsson 

 

 

 

   

-------------------------------------- -------------------------------------------- 

Anita Berglund  Rauli Eskola 

Protokolljusterare Protokolljusterare  


