Protokoll vid Vårmöte Veckefjärdens Golf Club, 29 maj, 2018

Marinus (Riny) van Eekelen öppnade mötet med att hälsa närvarande medlemmar välkomna.
§ 1.

Fastställande av röstlängd för mötet
Deltagarförteckning upprättades omfattade 11 medlemmar (bilaga 1)

§ 2.

Fråga om mötet behörigen utlysts
Kallelse har utgått via mail och hemsida inom föreskriven tid enligt stadgarna

§ 3.

Fastställande av föredragningslista
Beslutades att föreslagen föredragningslista antas

§ 4.

Val av ordförande och sekreterare för möte
Till mötesordförande valdes Hans Tavér och till sekreterare Gustaf Lefvert

§ 5.

Val av två protokolljusterare (tillika rösträknare), som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet
Till protokolljusterare valdes Lars Wikström och Dag Säker

§ 6.

Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
Styrelsens Verksamhetsberättelse, Resultat- och Balansräkning avseende 2017
föredrogs.

§ 7.

Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret föredrogs och lades till handlingarna.

§ 8.

Fastställande av Resultat- och Balansräkning samt disposition av
underskott i enighet med balansräkningen.
Resultat- och Balansräkningen fastställdes och och årets överskott beslutades att
balanseras i ny räkning.

§ 9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

§ 10.

Budget 2018
Förslag till budget för 2018 presenterades. Budgeten bygger på att vi blir ca 900
medlemmar under 2018 och att tävlingsverksamheten blir av samma omfattning
som under 2017. En elitsatsning tillsammans med Puttom på totalt 50 000 kr,
där Veckefjärden står för högst 25 000 kr, är inarbetad i budgeten och förklarar
att förslaget blir ett underskott på 25 000 kr
Budgeten för år 2018 godkändes.

§ 11.

Ny kommitté ”Kommunikation och marknadsföring”
Dag Säker informerade om arbetet med att starta en ny kommitté för
kommunikation och marknadsföring.
Mötet godkände med tillfredsställelse att en ny kommitté bildas.

§ 12

GDPR
Informerades om den nya EU-datalagen GDPR. Tillsammans med Tvillingsta
AB och SGF kommer styrelsen tillse att vi följer den nya lagen

§ 13

Avslutning
Då inga övriga frågor hade anmälts förklarade ordföranden mötet avslutat
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