Club 65 en ideell förening inom Falkenbergs golfklubb
Protokoll fört vid årsmöte den 10 mars 2020, Plats
Falkenbergs golfklubbs restaurang
§ 1 Årsmötets öppnande
Kjell Hörnqvist öppnade det stadgeenliga årsmötet med Club 65 klockan
15:00 den 10 mars 2020 i Falkenbergs golfklubbs restaurang i Skrea.
§ 2 Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för mötet valdes Hans Hallberg.
§ 3 Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Ulla-Karin Arnoldsson.
§ 4 Val av justerare av årsmötesprotokoll
Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Eva Mandahl och
Bengt Brosved.
§ 5 Fastställande av föredragningslista
Dagordningen för årsmötet godkändes i enlighet med utsänt förslag. Tillägg
gjordes till punkt 14 med val av utflyktskommitté.
§ 6 Godkännande av kallelsen till årsmötet
Beslöts att kallelsen till årsmötet har skett på ett korrekt sätt.
Ordförande för årsmötet informerade om att röstberättigade är de som betalt
årsavgiften för innevarande år och är närvarande vid årsmötet.
§ 7 Verksamhetsberättelse
Se bilaga av verksamhetsberättelse för 2019, som utgick med kallelsen till
årsmötet.
§ 8 Ekonomisk rapport
Kassör Göran Hagert redogjorde för ekonomin och föredrog balansräkning
och resultaträkning. Han konstaterade att ekonomin är god.
§ 9 Föredragning av revisionsrapport
Revisorerna föredrog revisionsrapporten, Ren revisionsberättelse har
avlämnats.
§ 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som styrelseuppdraget
innehafts.

§ 11 Val av ordförande för år 2020
Beslöts att uppdra åt styrelsen att inom sig utse ordförande.
§ 12 Val av tre ordinarie ledamöter i styrelsen för två år
Beslöts att till styrelseledamöter för en tid av två år välja: Berit Persson, Bengt
Brosved och Ulla-Karin Arnoldsson.
Från föregående år kvarstår följande styrelseledamöter då de föregående år
valdes på två år: Göran Hagert, Tord Wassholt, Kjell Hörnqvist och Elisabeth
Ruhdensjö.
§ 13 Val av revisorer
Beslöts att välja Johnny Skoog och Kent Ivarsson till revisorer för en tid av ett
år.
§ 14 Val av ledamot i Falkenbergs golfklubb’s Handigolf kommitté och två
ledamöter till utflyktskommittén
Beslöts att välja Morgan Persson för ett år till ledamot i Falkenbergs
golfklubbs Handigolf kommitté.
Beslöts att välja Tord Wassholt och Bernhard Morken till ledamöter i
utflyktskommittén för 2020 för en tid av ett år.
§ 15 Val av två ledamöter till valberedningen för en tid av två år
Beslöts att välja Lars-Göran Ruhdensjö och Gösta Andersson på två år.
§ 16 Årsavgift för år 2021
Beslöts att årsavgiften för år 2021 skall uppgå till 200 kr.
§ 17 Charlie Cup 2020
På grund av bristande intresse så beslöts det att lägga ner Charlie cup.
§ 19 Running Eclectic 2020
Det beslöts att Running Eclectic startar 2 juni och pågår till mitten av oktober.
Män över sjuttiofem år måste välja gul eller röd tee från början av tävlingen
Running Eclectic och hålla sig till detta. Anmälan om deltagande görs till
Kjell och insats på 100 kronor betalas till Kjell.
§ 19 Damklass
Beslöts att ta bort separat damklass.
§ 20 Styrelsens förslag till förändringar säsongen 2020 med tillägg
a) Det beslöts att anmälningstiden förlängs och fortsättningsvis är 07:30 till
09:00.
Undantag under perioden 5/6 till 17/8 då starttiden är 07:30 till 09:50 och
anmälningstiden tidigareläggs. Även ändrad starttid den 4/5.
Se spelprogram och kommande information via e-mail.
Det beslöts att spelet alltid sker i fyrbollar.

b) Beslöts att startavgift skall upphöra och att anmälningsavgift införs på 20
kr per spelare och spelomgång.
c) Beslöts att ingen ersättning till tävlingsledare skall utgå.
d) Beslöts att se över fördelningen av handicapgrupper efter den nya
handicapsättningen, när det gäller A- respektive B-klass.
e) Beslöts att priser fördelas enligt samma principer som föregående år.
Utdelning sker var sjunde vecka vid kvällsträffarna, då man måste vara
närvarande eller ha ett ombud. Om detta inte uppfylls går priset tillbaka till
Club 65.
f) Alla tävlingsledare kallas till en gemensam träff den 1/ 4 av Kjell
Hörnqvist via e-mail. Två medlemmar anmälde sig som reserver till
tävlingsledare vid behov.
§ 21 Övriga ärenden
Önskemål om fler toaletter på banan.
Önskemål om orange tee för damer över 75 år.
Skrivelse från Club 65´s ledning till Fbg golfklubbs ledning angående fler
toaletter och framflyttad tee/orange/ för damer +75 år.
§ 22 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
Före årsmötet
Direkt före årsmötet informerade Fredrik, Carla och Ralf om verksamheten på
Falkenbergs golfklubb, shop och restaurang.
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