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Protokoll från höstmöte i Brevikens Golf den 29 november 2015. 

 

Jan-Olof Sannö hälsade mötesdeltagarna välkomna. 

§1 Fastställande av röstlängd 

Mötet godkände den upprättade listan som röstlängd för mötet. 28 medlemmar var 

närvarande. 

§2 Mötets utlysande 

Mötet godkände att höstmötet utlysts på rätt sätt. 

§3 Fastställande av fördragningslistan 

Den upprättade föredragningslistan godkändes.  

§4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Jan-Olof Sannö valdes till ordförande och Anita Berglund till sekreterare för mötet. 

§5 Val av protokolljusterare  

Jan Nilsson och Rune Andersson valdes att jämte ordförande justera protokollet  

§6 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för 

kommande verksamhets- och räkenskapsår. 

Årsavgiften för 2016 är oförändrade 3 900:-. 

Jan Olof Sannö presenterade verksamhetsplanen för 2016. Leif Carlsson presenterade budget 

för kommanden år. Det blir ett underskott på 25 000:-. Medel tas från årets överskott. 

 Mötet godkände verksamhetsplan och budget. 

§7 Val av  

a. ordförande i styrelsen för ett år 

Jan-Olof Sannö valdes till ordförande på ett år 

 

b. fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande år  

Mötet godkände valkommitténs förslag att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter 

och två suppleanter.  

 

c. val av två ledamöter på två år 

Jan Nohlgren omvaldes på två år och Anita Berglund valdes på ett år. 

  

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

Anita Lundqvist och Lena Johansson valdes till suppleanter på ett år.  

 

e. två revisorer och en suppleant före en tid på ett år 

Väljs på årsmötet i mars.  
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f. ordförande i kommittéer för en tid av ett år. 
Herrkommittén, Carl-Gustav Svärd 

Damkommittén, Jytte Öhrn 

Tävlingskommittén, Thomas Johansson 

Regelkommittén, Bengt Larsson 

Handigolfkommittén, Lennart Bergman 

Juniorkommittén, Peter Hederstedt 

Banutvecklingsgruppen(BUG), Roger Eriksson 

Seriespelsansvarig, Thomas Johansson 

 

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

Styrelsen hade inga förslag och inga motioner hade inkommit. 

Ordföranden informerade om att det inkommit förslag om att spela måndagsgolf 60+ nästa 

säsong. Ytterligare information om detta på årsmötet. 

§ 10  Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna för visat intresse. 

 

 

Justeras 

 

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

Jan-Olof Sannö ordförande  Anita Berglund  sekreterare 

 

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

Rune Andersson   Jan Nilsson  


