Styrelsens förslag till utmärkelser vid årsmötet
’vårstämma’ 2016
Hedersmedlem
Så har vi kommit fram till den sista punkten i föredragningslistan nämligen
”Hedersbetygelser”. Det är med stor glädje som jag kan presentera de kandidater som är föreslagna till våra
olika nivåer av utmärkelser som vi, enligt våra stadgar, tillämpar inom HaningeStrand Golfklubb.
Den finaste utmärkelsen som vi har inom klubben är hedersmedlem där vi f.n. har tre personer som fått denna
fina utmärkelse. Idag vill vi gärna utöka denna exklusiva skara med ytterligare en medlem genom att styrelsen
föreslår årsmötet att tilldela denna utmärkelse också till Lars-Eric Beijer som efter många års aktivt arbete i
klubben lämnar över sitt uppdrag med MAXI CUP.
Lars-Eric Beijers långa arbete för klubben summeras med följande.
 Ledamot i medlemskommittén 1996 och dess ordf. 1997 – 2008.
 Ledamot i styrelsen 1998-2015.
 Sekreterare i styrelsen 2005-2015.
 Ledamot i marknadskommittén 1997-2010.
 Ansvarig för tävlingen Maxi Cup 1998-2015.
 Genom sina kontakter inom Ica-koncernen har Lars-Eric lyckats tillföra klubben ca 2 miljoner i
sponsorintäkter och priser till Maxi Cup tävlingarna.
Arbetet i medlemskommittén under klubbens första år samt arbetet och ansvaret för klubbens mest populära
tävling Maxi Cup har starkt bidragit till den mycket fina sociala ställning som kännetecknar HaningeStrand
Golfklubb.
Lars-Eric Beijer utsågs till hedersledamot 2007 men borde nu med nämnda utökad meritlista även kunna
föreslås till hedersmedlem för sina viktiga insatser för klubben. Lars-Eric har på ett mycket förtjänstfullt sätt
lagt ner ett oerhört stort och betydelsefullt arbete på vår klubb varför vi med stor glädje föreslår årsmötet att
förläna utmärkelsen hedersmedlem till Lars-Eric. Med utnämningen följer livslångt spelavgiftsbefrielse samt
livslångt fritt medlemskap i klubben. Lars-Eric har 2006 även att tilldelats Stockholms Golfförbunds silvermärke.

Hedersledamöter
Styrelsen föreslår vidare årsmötet att utnämna två personer till hedersledamöter - Stefan Gaterud samt
Fredrik Lennmalm.
Stefan Gaterud har sedan 2001 varit ledamot i klubbens fastighetskommitté och har sedan 2008 varit
kommitténs ordförande. Stefan har med sitt arbete för klubben gjort sig känd som en mycket duktig och
omtyckt medarbetare och har med sina professionella kunskaper lagt ner ett stort arbete med att utveckla och
underhålla klubbens fastigheter på bästa sätt avseende kvalitet och ekonomi.

Fredrik Lennmalm var tränare på klubben under 2001-2004 och har sen 2005 varit vår klubbchef med uppehåll
6 månader som tränare under säsongen 2012.
Fredrik brinner för golfen i allmänhet och vår klubb i synnerhet. Med nästan gränslös hängivenhet har han gjort
ett uppoffrande arbete för klubben och oss medlemmar som klubbchef ett helt decennium. Fredrik är omtyckt
för sin vänlighet och stora vilja att ge bästa service. Fredrik har i mycket hög grad bidragit till att skapa den
omvittnat goda stämning som råder i vår klubb.
Med utnämningen följer 10 års spelavgiftsbefrielse samt livslångt fritt medlemskap i klubben.
Röstning vidtas nu genom årsmötets ordförande.

