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ÅRSMÖTESPROTOKOLL. 
 

 

§ 1. 

Ordförande Tyrone Carlsson öppnade årsmötet, och hälsade de ca 50 medlemmarna 

hjärtligt välkomna. 

 

§ 2. 

Årsmötet beslutade att godkänna mötets behöriga utlysande. 

 

§ 3. 

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

 

§ 4. 

Årsmötet beslutade att välja Tyrone Carlsson till mötesordförande. 

 

§ 5. 

Årsmötet beslutade att välja Bo Andersson till mötessekreterare. 

 

§ 6. 

Årsmötet beslutade att välja Kjell Bergljung och Claes Ottosson till protokolljusterare, 

och tillika rösträknare för årsmötet. 

 

§ 7. 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017. 

 

§ 8. 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens resultat- och balansräkning för år 2017. 

 

§9. 

Årsmötet beslutade att godkänna revisorernas berättelse för år 2017. 

 

§ 10. 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2017. 

 

§ 11. 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget för år 2018, med ett 

tillägg från revisorerna, att avskrivningarna läggs in i budgeten för 2018. 

 

 



 

       § 12. 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag att årsavgiften för 2019 förblir 

oförändrad med ett undantag: 

Familjemedlemskapets avgifter ändras enligt följande: 

 

1. Familjemedlemskap gäller för 2 seniorer, med barn upp till 20 år, som är 

boende på samma adress. Årsavgiften höjs med 700 kr./år, från 5800 kr./år till 

6500 kr./år 

 

2. Familjemedlemskap gäller för 1 senior, med barn upp till 20 år, som är boende 

på samma adress. Årsavgiften blir då 3600 kr./år. 

 

           § 13. 

Årsmötet beslutade att välja Tyrone Carlsson till ordförande på ett (1) för år 2018. 

 

     § 14. 

Årsmötet beslutade att välja Anja Eklund, Lotta Ryberg, Marie Andersson, Tony 

Andersson och Jan Svensson till styrelseledamöter för två (2) år. 

 

 § 15. 

Årsmötet beslutade att välja Lotta Norman och Lena Jarleberg till revisorer  

för (1) år. 

 

§ 16. 

Årsmötet beslutade att välja Tomas Bornmark till revisorersuppleant för ett (1) år. 

 

§ 17. 

Årsmötet beslutade att godkänna klubbens handlingsprogram för år 2018. 

 

§ 18. 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens reviderade förslag till en stadgeändring  

avseende i klubbens stadgar §11 UTTRÄDE. 

 

   § 19. 

Årsmötet beslutade godkänna att styrelsen utser representanter till Blekinge 

Golfförbunds årsmöte 2018. 

  

§ 20. 

Årsmötet beslutade godkänna att styrelsen utser representanter till Blekinge 

Golfförbunds golfting 2018. 

 

§ 21. 

Årsmötet beslutade att till valberedning välja Lena Karlsson (ordförande), samt  

Ann-Kárin Olsson och Karl-Erik Karlsson som ledamöter. 

 

§ 22. 

Inga motioner var inkomna till årsmötet. 

 

 



§ 23. 

Prisutdelning för 2017 års klubbmästare sköttes av Crister Sixtensson och 

Tony Andersson. 

 

 Klubbmästare Herr:  Victor Andersson      155 slag över 36 hål. 

 Klubbmästare Dam: Helene Gummesson-Hall      172 slag över 36 hål. 

 Klubbmästare Junior: Jacob Klemedsson      176 slag över 36 hål. 

 

Leråkra Pokalen vanns i år av:           Inge Andersson med 37 poäng över 18 hål.   

Sommarcupen (Matchspel) vanns i år av:    Tony Andersson. 

 

Klassegrare Leråkra Golfklubb 2017: 

 

Herrar H21:  Victor Andersson med 155 slag över 36 hål. 

Herrar H40:  Jens Gustavsson med 158 slag över 36 hål. 

Herrar H50:  Håkan Adolfsson med 161 slag över 36 hål. 

Herrar H60:  Ingemar Persson med 85 slag över 18 hål. 

Herrar H70:  Kjell Bergljung med 86 slag över 18 hål. 

Herrar H75:  Jan-Erik Svensson med 87 slag över 18 hål. 

 

Damer D40:  Helene Gummesson-Hall med 172 slag över 36 hål. 

Damer D50:  Margareta Brundin med175 slag över 36 hål 

Damer D60:  Anja Eklund med 96 slag över 18 hål. 

Damer D70:  Iris Karlsson med 96 slag över 18 hål. 

 

 

§ 24. 

Övriga frågor. 

 

Håkan Adolfsson informerade årsmötet om klubbens nya hemsida, som kommer att 

starta upp i mitten på mars. 

Innehållet blir ganska lika den gamla versionen, men det kommer också till en del 

nyheter bl.a. att man med ett knapptryck kan komma direkt till GIT. 

 

Tyrone informerade lite om Gräsroten, som ligger under Svenska Spel, där spelaren kan 

välja en förmånstagare, ex. Leråkra Golfklubb, när man spelar, och då får klubben en 

liten pengaandel tillbaka från Svenska Spel. Detta kostar spelaren ingenting, utan det är 

Svenska Spel som sponsrar detta till föreningarna. 

 

Tyrone passade också på att dela ut blommor till Jan Andersson, Mats Svensson och 

Ola Svensson, som nu tackar för sig i Leråkra Golfklubbs styrelse.  

Blommor fick även våra bägge revisorer, som ställt upp och hjälp till vid extra 

revisioner under hösten. 

 

 

                                                           

 

 

 

 



                                                   § 25. 

Ordförande Tyrone Carlsson tackade årsmötet för visat intresse, och meddelade att det 

efter årsmötet bjöds på kaffe och fikabröd till samtliga närvarande, samt att han 

förklarade Leråkra Golfklubbs årsmöte 2017 för avslutat. 

 

 

 

 

___________________________  ________________________________ 

            Bo Andersson                                      Tyrone Carlsson 

            Sekreterare                                                                   Ordförande 

 

 

 

___________________________  ________________________________ 

          Kjell Bergljung                                                              Claes Ottosson 

          Protokolljusterare                 Protokolljusterare 

 


