
 
 

Protokoll - Höstmöte  
Lagans Golfklubb den 28 november 2019  

Mötet hölls på Garvaren i Ljungby 
 

Klubbens ordförande Anneli Roubert hälsade alla välkomna. 
 
Anneli gjorde en kort summering av 2019 samt tackade alla som ideellt arbetat 
för klubben under året. Hon berättade att året varit övervägande positivt och 
att majoriteten av beslutade åtgärder i verksamhetsplanen genomförts. Det har 
tillkommit 74 nya medlemmar under året, vilket är positivt. Däremot finns för 
närvarande inget avtal med någon som kan driva restaurangen. 
 
Stefan Rydergren redovisade resultatet av enkäten Players 1st. Glädjande är att 
ambassadörspoängen förbättrats med 37 poäng jämfört med 2018.  I 8 av de 
10 fokusområdena fick klubben högre poäng. Banan, som i år varit i fantastiskt 
skick, var det område som ökade mest (hela 15 enheter). 
  
Thomas Wester informerade om vad som hänt med idrottsaktiviteter och 
service under 2019 samt lite om vad som kommer att hända under 2020. Han 
tackade extra servicegruppen med Anne Ewers tillsammans med en grupp 
kvinnliga medlemmar som möjliggjort att receptionen kunnat hållas öppen alla 
dagar i veckan samt Bo Westin och medhjälparna för ökade intäkter på Pay & 
Playbanan. 
Han delade också ut priset Göthe Parkanders minne till Simon Werner för 
träningsflit, framsteg som golfare och ett gott kamratskap. 
 
Vår headgreenkeeper Jonny Karlsson informerade om sitt och sin personals 
arbete under året. Han berättade också om en del planerade åtgärder för 
nästkommande år och riktade ett stort tack till de ideellt arbetande herr- och 
damgrupperna, vilka gör ett utomordentligt jobb. 
 
Dick Nilsson informerade om statusen på bygget av den nya gångtunneln. Den 
kommer att bli en klar förbättring mot dagens tunnel. Däremot är det svårt att 
få klart besked om när arbetet påbörjas. 
 
Kassören Catarina Sandahl redovisade att det ekonomiska resultatet för i år är 
en klar förbättring mot 2018, men visar trots det röda siffror. Nästa års budget 
väntas ligga i paritet med årets resultat. Medlemsavgifter och övriga avgifter 
kommenterades också. Till sist vädjade hon och ordförande om att de 



 
 

medlemmar som har medlemslån, för att hjälpa klubben, efterskänker sina lån 
och lämnar in sin revers till klubben. 
Efter denna inledande information öppnade ordförande höstmötet. 
 
1. Mötets närvarolista godkändes som röstlängd för mötet. 
 
2. Kallelse till mötet har enligt stadgarna utlysts på hemsidan, klubbens 
anslagstavla och via nyhetsbrev till medlemmarna. Möteshandlingarna har 
funnits tillgängliga på webben. Mötet fastlår att kallelsen skett enligt 
stadgarna.  
 
3. Föredragningslistan godkändes. 
 
4. Till ordförande för mötet valdes Ann-Christine Johansson och till sekreterare 
för mötet valdes Lars Bergenholtz. 
 
5. Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Gert Werner och Per 
Gannerud. 
 
6.a. Styrelsens förslag på medlemsavgifter och övriga avgifter diskuterades. 
Lars Brännlund ställde en fråga om hur styrelsen hanterar avgiften för 
lunchkupongerna om inte ett avtal för restaurangdrift träffas. Styrelsen svarade 
att i så fall återbetalas avgiften. Efter detta klargörande godkändes styrelsens 
förslag. 
6.b. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2020 godkändes. 
 
7. Valberedningen föredrog sina förslag. 
 
a. Till ordförande i klubben, tillika ordförande för styrelsen, för 1 år valdes 
Anneli Roubert (omval). 
 
b. Till ledamöter i styrelsen på 2 år valdes 
Gerd Almlöf (nyval) och Jan Svensson (nyval). 
 
c. Till suppleanter i styrelsen, i fastställd ordning, valdes för 1 år 
Thomas Winninge (1:a suppleant omval) och Anders Nilsson (2:a suppleant 
nyval). 
 



 
 

d. Två revisorer jämte en suppleant valdes för 1 år, auktoriserad revisor Lars 
Göransson (omval) och Rolf Johansson (omval) samt Anders Johansson 
(suppleant omval). 
 
e. Två ledamöter i valberedningen valdes för 1 år, Göran Björnqvist (ordförande 
omval),  Jan-Inge Roubert (omval). Styrelsen utser ytterligare en ledamot.  
 
f. Som ombud till GDF-möte valdes 
Anneli Roubert och Bengt Elfving. 
 
g. Till aktieägarrepresentant att representera klubben vid bolagsstämma i 
Lagans Golfbana AB valdes Catarina Sandahl. 
 
8. Övriga frågor 
a. Styrelsens förslag till stadgeändring av § 13 godkändes. 
Detta innebär att styrelsen får mandat att avgöra möjligheten till återbetalning 
av medlemslån ( texten om återbetalning inom 12 månader efter utträde, tas 
bort). 
 
b. Styrelsens förslag till stadgeändring av § 25 godkändes. 
Detta innebär att styrelsen får udda antal ledamöter inklusive ordförande, vars 
röst blir utslagsgivande för beslut. Antalet ledamöter ändras från 7 till 6. 
 
c. Inga motioner hade inkommit. 
 
9. Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 
 
Klubben tackade de avgående styrelseledamöterna för sitt arbete. 
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_________________________  _________________________ 
Lars Bergenholtz   Ann-Christine Johansson 
Sekreterare    Ordförande  
 
Justeras: 
 
_________________________  _________________________ 
Gert Werner   Per Gannerud 
 



 
 

 


