Protokoll höstårsmöte Nyköpings GK
Datum:

2021-11-16

Plats:

Scandic Hotell, Nyköping

Delgives:

Mötesordförande Anna Falk
Samtliga styrelseledamöter
Justeringspersoner Maj Halth, Hans-Olof Ebbesson
Pärm på klubben samt publicering på klubbens hemsida

§1

Mötets öppnande
Ordförande Christine Edenborg hälsade alla välkomna till mötet och lämnade
ordet till klubbchef Per Segerström som beskrev golfsäsongen 2021 och även
blickade framåt. Mötesdeltagarna ställde många frågor om banan och
anläggningen.

§2

Fastställande av röstlängd för mötet.
106 deltagare inklusive fullmakter registrerades och röstlängden fastställdes.

§3

Är mötet behörigen utlyst?
Mötet beslutade att så var fallet.

§4

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes och kunde därmed fastställas.

§5

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötesordförande valdes Anna Falk.
Till sekreterare för mötet valdes Holger Namér.

§6

Val av protokolljusterare och tillika rösträknare
Till protokolljusterare valdes Maj Halth och Hans-Olof Ebbesson

§7

Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter, verksamhetsplan
samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
Styrelsens förslag till medlemsavgifter och övriga avgifter inklusive greenfee
godkändes.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes.
Styrelsen förslag till budget godkändes.

§8

a) Val av klubbens ordförande för en tid av ett år
Till ordförande valdes Johan Ekberg.

b) Val av styrelseledamot för en tid av ett år
Förutom valberedningens kandidat Anders Wallén nominerade mötet John
Ekoff. Som styrelseledamot för en tid av ett år valdes John Ekoff efter
omröstning med handuppräckning.
Denna punkt fanns inte med på föredragningslistan, men alla medlemmar var
informerade på förhand via mejl om att ett sådant val skulle ske. Kopia på mejl
bifogas.

c) Val av styrelseledamöter för en tid av två år
Valberedningens förslag på kandidater var Anna Nijssen, Pierre Carlsson, Niclas
Rigbrandt och Peter Wirström. På mötet nominerades dessutom James Alerup.
Valet genomfördes med sluten omröstning och årsmötet ajournerades för
rösträkning. Därefter återupptogs mötet och mötesordförande meddelade att
Anna Nijssen, Pierre Carlsson, Niclas Rigbrandt och Peter Wirström hade fått
flest röster och därmed valts som styrelseledamöter för en tid av två år.
Valda sedan tidigare fram till och med 2022 är Annika Gustavsson, Jens
Fransson, Anders Lundgren.

d) Val av revisorer jämte revisorssuppleanter för en tid av ett år
Till revisorer valdes:

Johanna Eklöf, EY
Tommy Östman

Till revisorssuppleanter valdes:

Byrån EY
Annika Lindblom

e) Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Styrelsen utser
ytterligare en ledamot inom sig.
Föreslagna kandidater var Madeleine Andersson, Jonas Fernqvist och Christine
Edenborg. På mötet nominerades ytterligare två kandidater, Ulf Jansson och
Kenth Sundqvist. Valet genomfördes med sluten omröstning och årsmötet
ajournerades för rösträkning. Därefter återupptogs mötet och mötesordförande
meddelade att Madeleine Andersson, Jonas Fernqvist och Christine Edenborg
hade fått flest röster och därmed valts som ledamöter i valberedningen för en tid
av ett år.

f) Val av ombud till SÖGDF
Till ombud valdes Johan Ekberg.

§9

Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem
minst 14 dagar före mötet.
Motion 1: förslag till styrelsen att renovera toaletterna i klubbhuset. Motionen
avslogs.
Motion 2: förslag till styrelsen att aktivt arbeta med utslagsplatserna och därmed
förhindra slitage. Motionen bifölls.
Motion 3: förslag till styrelsen att göra ett tillägg till § 23 i klubbens stadgar
avseende val av valberedning. Motionen avslogs.

§10

Övriga frågor
Klubbchefen och styrelsen ombads kommentera resultatet av den senaste
Players 1st enkäten. Klubbchefen konstaterade att det på grund av den låga
svarsfrekvensen är svårt att dra slutsatser av enkäten.

§11

Mötets avslutande
Mötesordförande Anna Falk förklarade mötet avslutat.

Efter mötets avslutande delade klubbchef Per Segerström ut prischeckar för
juniorbarometern till de vinnare som var där. Sedan berättade han vilka som
vunnit KM i de olika klasserna. Christine Edenborg tackade därefter Anna Falk,
alla funktionärer på mötet och närvarande medlemmar för engagerat deltagande.
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