
Nässjö Golfklubb  Höstmöte    
Lokal: Klubbstugan 2021-11-22 klockan 19.00 
 
 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 
Ordföranden Bengt Lindquist hälsade alla välkomna till Nässjö Golfklubbs höstmöte 2021, 
röstlängden godkändes och fastslogs till 35 st.  
 

2. Fråga om mötet har behörigen utlysts 
Godkändes av mötet, önskemål framfördes om att handlingarna också skall mailas ut innan 
mötet. 
 

3. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes och fastställdes. 
 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Johan Palmquist valdes till ordförande för mötet och Åsa Vanemo till sekreterare. 
 

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera 
protokollet 
Till rösträknare och att justera protokollet valdes Göran Ohlsson och Håkan Karlsson. 
 

6. Fastställande av budget, verksamhetsplan samt avgifter för det kommande verksamhets- 
och räkenskapsåret 
Resultatbudget redovisades och godkändes med önskan om att vara lite mer utförlig till 
nästa möte, gällande övriga kostnader. Verksamhetsplan och medlemsavgifter godkändes 
också av mötet. Förslag till vårmöte att se över rabatt för gäst till medlem. 
 

7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
Håkan Karlsson hade framlagt förslag om uppmärkta parkeringsplatser med ladd stolpar. 
Klubben har redan innan motionen inkommit påbörjat detta arbete varför årsmötet 
beslutade att anse motion besvarad. 
 

8. Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår 
Antalet styrelseledamöter fastslogs till 6 st. 
 

9. Val av  
a. Klubbens ordförande för en tid av 1 år: Bengt Lindquist 
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år: 

Åsa Vanemo, Jane Stenquist, Håkan Jaktlund 
c. Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år: 

Kristina Siljesjö, Sergio Ferrada 
d. Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år: 

Tina Abrahamsson, Irene Lundén – revisorer och Anna Dahlström – suppleant. 
e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en ordförande: 

Stefan Sunnå (ordförande), Arne Sandin, Åsa Storme 
f. Ombud till GDF-möte: Utses av styrelsen. 



 
10. Övriga frågor (information och diskussion) 

Information från banan; Man har jämnat till marken runt greenerna på hål 3, hål 15, hål 16. 
Några kullar och någon bunker är borttagen där. Bytt spridare på driving rangen, dränering 
utförd på flera ställen bla hål 4.  
Vi har fått godkänt av Länsstyrelsen att anlägga dammen som skall säkra upp vår 
vattentillgång.  
 
Information från Gamla Grabbar; Samarbetar med fyra andra klubbar, använder digitala 
scorekort och försöker lära ut detta till fler äldre. 
 
Information från Dam; Dåligt med deltagarantal på damgolfen. 
 
Information från Johan; Mycket fokus på ungdomsträning, haft en fin knatteträning i år. 
Träningskortet kommer köras ett år ytterligare. Det har kommit igång lite golfresor i klubbens 
regi. Hade träningslokal för vintern på gång men den blir lite för dyr att göra i ordning så det 
blev ingenting med det utan vinterträning kommer bli ute på klubben. 
 
Information från Jens; Vill ha fler till Tävlingskommittén, försöka att ha endast varsin tävling 
per år och dela på ansvaret så det blir mindre jobb per person i kommittén. 
 
Avtackning av avgående styrelseledamöter Malin Svensson och Jesper Eriksson. 
 
Önskemål om förbättring av restaurangdelen för bättre gemenskap på klubben. 
 

11. Årsmötet avslutas 
Ordföranden avslutar med att tacka deltagarna för höstmötet och för förtroendet att leda 
klubben ytterligare ett år. 
 
 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

_________________________  ________________________ 

Sekr. Åsa Vanemo   Ordf. Bengt Lindquist 

 

 

Justeringsman    Justeringsman 

 

_________________________  _________________________ 

Göran Ohlsson   Håkan Karlsson 


