
  
Protokoll vid Höstmöte Veckefjärdens Golf Club, 29 november 2017 

 
 
   
§ 1. Mötets öppnande 

Marinus (Riny) van Eekelen öppnade mötet med att hälsa närvarande medlem-
mar välkomna 
  

§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet 
 Deltagarförteckning upprättades omfattade 40 medlemmar (bilaga 1) 
 
§ 3. Fråga om mötet behörigen utlysts 
 Kallelse har utgått via mail och hemsida inom föreskriven tid enligt stadgarna. 
 
§ 4. Fastställande av föredragningslista 

Beslutades att föreslagen föredragningslista antas. 
 
§ 5. Val av ordförande och sekreterare för möte  
 Till mötesordförande valdes Gunnar Bodén och till sekreterare Håkan Åström. 
 
§ 6. Val av 2 protokolljusterare (tillika rösträknare) 
 Till protokolljusterare valdes Lars Wikström och Göran Byström. 
 
§ 7. Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för det
 kommande verksamhets- och räkenskapsåret 
 Följande medlemsavgifter fastställdes vid mötet: 
 
  Senior – 400 kr, Junior – 200 kr, Familj – 800 kr 
  

Verksamhetsplan (inriktning) presenterades av Riny van Eekelen som även re-
dogjorde för huvuddragen i prognos för 2016 och en preliminär budget för 2017. 
Resultatet för 2016 beräknas bli noll till tio kkr. För 2017 är inriktningen att nå 
ett noll-resultat, baserat på följande förutsättningar: 

• 900 medlemmar (f.n. strax över 850) 
• Medlemsavgifter (enl. ovanstående beslut) 
• Övriga intäkter/kostnader enligt planerade aktiviteter, SGF- 

och ÅGF-beslut 
 

Mötet beslöt att presenterad Verksamhetsplan och Preliminär budget kan ligga 
till grund för det fortsatta budgetarbetet, som föreläggs Vårmötet för beslut.  

  
§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår 

Mötet fastställde att styrelsen skall bestå av ordförande och sex ledamöter samt 
en suppleant. Detta innebär en utökning av antalet ledamöter med en samt härtill 
en suppleant. 
 
 

§ 9. Val av ordförande och ledamöter 
 
 Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Marinus Van Eekelen. 



 
Till ledamöter i styrelsen för 2 år valdes: 
Gustaf Lefvert (kassör) 
Dag Säker 
Håkan Åström 
 
Till styrelse-suppleant för 2 år valdes: 
Björn Vincent 
 
Kvarstår sedan föregående år: 
Helena Gulliksson, Fredrik Hörnfeldt och Mindy Mattfolk 
 
Till revisor valdes: 
Johanna Olofsson  

 
Till revisorssuppleant valdes: 
Annica Carlsson 
 
Till valberedning valde mötet följande: 

 Kent Forsberg (ordf.) och Christian Mattfolk  
  

Härutöver utser styrelsen en ledamot. 
 

 
§ 10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner  

Inga motioner hade inkommit. 
 

§ 11. Avslutning 
Den formella delen av höstmötet avslutas och ordföranden tackade för visat in-
tresse. 
 

§ 12. Övriga frågor 
Mikael Nordin, VD Tvillingsta AB, lämnade följande rapport: 

• Tvillingsta AB har beslutat att införa en ny spelrättskategori for Seniorer 
i åldersgruppen 22-29. Spelrättsavgift är ungefär på samma nivå som ti-
digare gällde för Studenter. Mikael förklarade att motivet för denna nya 
kategori är att underlätta för unga spelare, ofta med begränsat ekono-
miskt utrymme, att kvarstanna som medlemmar. 

• De under 2017 inledda banförbättringarna fortsätter under 2018, baserat 
på förslag från Christian Mattfolk och Fredrik Hörnfeldt. En möjlighet 
kommer att skapas för att via mail kunna lämna förslag och ställa frågor 
betr banan. 

• Den aviserade utlottningen av ”Tempur-säng” förutsätter att inbetalning 
av spelrättsavgift 2018 sker senast den 28 feb (och inget annat datum).  

• För 2017 noterades en ökning av greenfee-spelare med 15%.               
Totalt 3.600 externa greenfee-gäster vartill kommer greenfeemedlem-
mar, som löst ungefär 800 greenfees. 

• Vi har f.n. 861 medlemmar varav 708 seniorer (2016: 801 varav 638 se-
niorer). 

• ”Aromen” vid toaletten vid tee/hål 11 kommer att åtgärdas. 



• Den under 2017 utökade kapaciteten på bagboden är helt fullbokad. F.n. 
står fem i kö för bag-plats. 

• Problemen med att banan blockeras i samband med shotgun-tävlingar är 
kända. Mikael kommer att säkerställa en förbättrad dialog för att inte 
blockera banan mer än nödvändigt. 

• Även 2018 kommer en aktivitet att arrangeras tillsammans med Ice-
breakers.  
 

Riny van Eekelen redogjorde avslutningsvis för utfallet av den medlems-enkät 
som genomförts. Av totalt tillfrågade 780 personer har 289 svar inkommit (mot-
svarar en svarsfrekvens på 37%). 
 
Styrelsen fick i uppdrag att vid Vårmötet 2018 redovisa vidtagna och planerade 
åtgärder med anledning av enkäten samt redovisa områden, där medlemmarnas 
insatser välkomnas. 
 

 
Vid protokollet:  

 
 ………………. 
 Håkan Åström 
 
  
 

Justeras:  
  

 
 …………………………  …………………………  
 Göran Byström   Lars Wikström  
 
 
 


