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Protokoll fört vid höstmöte med Brevikens Golfklubb den 23 november 

2019 i Brevik. 
 

§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 Pia Lindman att som 

sekreterare föra protokoll över detsamma. 

§6. Val av protokolljusterare. 

Lena Johansson och Christer Danehammar valdes att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll. 

§7. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för 

kommande verksamhets- och räkenskapsår. 

Hans Sternerup, Brevikens AB informerade om medlemsavgifter, medlemskap och greenfee 

för år 2019. (Bilaga 1) 

Jan Olof Sannö presenterade förslag till verksamhetsplan för 2020.( Bilaga 2)     

Jan-Olof Sannö och Inka Danehammar föredrog förslag till budget för år 2019. (Bilaga 3) 

Mötet godkände föreslagen verksamhetsplan och budget. 

§8. Val av  

a. ordförande i styrelsen för ett år 

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

 

b. fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande år 

Mötet fastställde antalet ledamöter i styrelsen till att vara 6 ordinarie ledamöter och två 

suppleanter.  
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c. val av två styrelseledamöter på två år 

Sture Doverfors, och Karl Gustav Björklund (nyval) valdes till styrelseledamöter för 

en tid av två (2) år. Rolf Andersson, Roger Eriksson och Inka Danehammar kvarstår 

ett (1) år. 

 

d. val av två suppleanter för en tid av ett år 

Pia Lindman och Thomas Andersson 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/Sylvia Doverfors 

 Tävlingskommittén, Jan-Olof Sannö 

 Regelkommittén, Sture Doverfors 

 Handigolfkommittén, Vakant 

 Juniorkommittén, Ola Löfnertz 

  Banutvecklingsgruppen, Roger Eriksson 

 Seriespelsansvarig, Christer Danehammar 

 

 Mötet godkände föreslagna kommittéordförande. 

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

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

inkomna motioner. 

§10. Mötets avslutande. 

Ordföranden Jan-Olof Sannö tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Efter att stadgeenliga ärenden för höstmötet avhandlats vidtog aktuell information: 

 Medlemsresa planeras 12 maj 2020, troligen till Onsjö.  

 Medlemmar som vill köra egen golfbil på golfbanan, skall inhämta tillstånd från AB. 
Bara fordon med breda däck får användas. 

 Önskemål ang bättre markering av vintergreenerna framfördes. 

 Önskemål ang. mer information på sociala medel, Facebook och Instagram 
framfördes. 

 Ny golfbilsparkering byggs på gaveln av hotellet 

 Nytt världshandicapsystem införs 1 mars 2020, 8 av senaste 20 spelade ronder ger hcp. 

Info läggs ut på hemsidan 

 Alla medlemmar har tillgång till den fina träningshallen i källaren. Info på hemsidan.  

 Sture Doverfors informerade om profilkläder från Maxxat i Tibro. Medlemmar skall 
själva beställa. Info på hemsidan 
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Justeras 

 

 

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

Jan-Olof Sannö, ordförande  Pia Lindman, sekreterare  

 

 

 

   

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

Lena Johansson Christer Danehammar 

Protokolljusterare Protokolljusterare  


