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2.

Fastståillande av röstlängd för mötet.

36 stycken

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Ja fjorton dagar innan.

Fastställande av föredragningslistan.

Ja godkänd.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Jan Andersson valdes till ordförande. Eia Linnéll valdes till sekreterare.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skallJustera
mötesprotokollet.

Susanne Kadsson och Jan BAndersson valdes.

Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, operativ plan samt budget för det
kommande verksamhets- och räkenskapsåret,

Föreslagen medlemsavgift: 600 kr

Spelavgifier (inklusive 6% moms):

Senior fulltid (28 år och äldre) 6395:-

Senior vardag 4895:-

Senior yngre fulltid 22-27 är 4495:-

Flexmedlem (lnkl. 4 fria ronder, valfri dag) 1895:-

Greenfeemedlem 795:-

Äldre juniorer 16-21 är 2095:-

Yngre juniorer 0-15 år 395:-

Greenfee:

Seniorer:

Juniorer:

vardagar 450:- och helger 600:-

alla dagar 200:-
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Gäst som spelar med medlem erhåller alla dagar '100 kr rabatt på ordinarie greenfee,

GÊiller alla gäster I bollen.

Alla avgiftêr och rabatt godkändes.

Operativ plan för 2019:

Vår klubbchef, Paul Youngman, har det operativa ansvaret för klubbens och
HaningeStrand Golfklubb AB:s verksamhet. Som tidigare är d-essuto_m Claes Bergenbrant

anställd som kansli/GlT-ansvarig pà25o/o. Therese Hotfman är anställd som ekonom/kansll
på 60%. Fredrich Borgkvist är receptions- och shopansvarig'

Tidsbokningen och shopen kommer i huvudsak att ha öppet måndag till torsdag mellan
08.00-17.00, fredag 08.00-16.00 samt lördag, sÖndag och övriga helgdagar mellan
07.00-16.00.

lnstruktörer - Shop - Range:

Rikard Näslund är anståilld som idrottsansvarig och head pro.

Restaurangen:

Restaurangen 2019 kommer likasom 2018 drivas på entreprenad genom Harald Källstrom
tillsammans med Patrik RYden.

Banan:

Daniel Johansson är Course
skötseln av vår bana. Till sln
personal.

managêr på HaningeStrand och svarar för den dagliga
hJälp kommer Daniel att ha Magnus Lundell samt säsongs-

Samarbete med Husby GC Österhaninge, Haninge GK och Nynåshamns GK:

En överenskommelse har träffats med ovanstående klubbar. Det innebär att våra full-
värdiga medlemmar och vardagsmedlemmar samt yngre seniorer har möjlighet att upp-
gradera för fritt spel alla tider på vardagar och helger (före 08.00 och efter 13.00). Upp-
graderingen är valfri och priset år 1505 kr för senior fulltid samt vardag och för yngre
senior 22-27 âr 1005 kr.

Greenfeeutbyte:

Under år 2019 kornmer vi som tidigare år fortsätta att ha greenfeeeutbyte med en del
klubbar.

Medlemsinformation:
Klubbens hemsida hålls
sida och vidare skickas
tetsr.

uppdaterad
Nyhetsbrev

med information. Klubben har även en Facebook-
ut för att informera och påminna om aktuella aktivi-

Ovanstående pun kter godkåndes.

Budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret:

BjÖrn Johannesson går igenom de sitfror som år aktuella för nästa års budget.
Budgeten godkändes.
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klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen samt klubbens representant
i SGDF, för en tid av ett år.

Kjell Eriksson valdes.

halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

Pär Jalke, Björn Johannesson och Mats Hallman valdes för två år.

en revisor iämte suppleant för en tid av tyra àr.l detta val fick styrelsens leda-
möter och suppleanter ej deltaga.

Magnus Ekmark-Tjärnberg samt Ylva Ekmark Tjårnberg valdes för tyra år'

tre ledamöter I valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande.

Taki Callias, Jan Andersson samt Annika Löfgren valdes, där Taki Callias
valdes till ordförande.

Behandling av styrelsens förslag och i rëitt tid inkomna motioner:

lnga förslag och motioner har inkommit.

Övriga frågor:

Avtackning, information och diskussion.

Kjell Eriksson informerade om möjlig exploatering av mark kring Årsta slott.
Ove Lexhed undrade över vad inkomsten för husbilar hade blivit under säsongen.
Vi har inte haft någon inkomst från detta. Önskemål finns om utbyggnad av plats
för detta.
Fråga: Kan man få en större rabatt om man har läkarintyg för att hyra golfbil? Nej.
Fråga: Kan man rensa dammarna på ett annat sËitt?
Fråga: Hur har medlemsbyten mellan våra grannklubbar sett ut?
Fråga: Kommer det bli någon informationskväll ang de nya golfreglerna som kommer

2019? Ja
Fråga: Kommer det bli gratisrunder på Botkyka och Haninge? Svar: Nej.
Fråga: Har antalet medlemmar som speler tävlingar förändrats? Nej

Justerare: Susanne sson Jan BAndersson




