DAGA BANGOLFKLUBB
Villavägen 17 646 50 BJÖRNLUNDA

Protokoll fört vid DAGA BGK:s årsmöte den 2 mars 2013
Närvarande: 21 st av klubbens medlemmar, varav 17 som var röstberättigade.

§1

Mötets öppnande

Torgny Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade 2013 års möte öppnat.
§2

Utlysande

Mötet ansågs vara behörigen utlyst.
§3

Fastställande av dagordning

Dagordningen genomgicks och godkändes.
§4

Mötesordförande

Till ordförande för mötet valdes Torgny Nilsson
§5

Sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Annika Nilsson
§6

Justeringsmän

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jonas
Holmberg och Lars Andersson.
§7

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och godkändes av mötet utan
anmärkningar.
§8

2012 års bokslut

2012 års bokslut föredrogs av kassören och godkändes utan anmärkningar.

§9

Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse genomgicks och godkändes av mötet.
§ 10

Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 av mötet.

§ 11

2013 års budget

Det av styrelsen framlagda förslaget till budget för 2013 genomgicks och antogs av
mötet enhälligt.
§ 12

Årsavgifter 2014

Det av styrelsen framlagda förslaget till årsavgifter för 2014 antogs enhälligt.
Avgifterna höjs med 10 kronor, det blir 130 kronor för barn och pensionärer och 160
kronor för övriga. Familjekortet höjs med 20 kronor till 280 kronor.
§ 13

Val av styrelse

Till ordförande för 2013 omvaldes Torgny Nilsson.
Till sekreterare för 2013-2014 nyvaldes Mats Söderkvist
Till styrelseledamot för 2013-2014 omvaldes Jonas Holmberg
Till kassör, fyllnadsval för 2013, nyvaldes Roger Andersson
Till styrelseledamot, fyllnadsval för 2013, nyvaldes Annika Jordmark
Till styrelsesuppleant för 2013-2014, nyvaldes Angelina Carlsson-Löfstrand
§ 14

Val av revisorer

Till revisorer för tiden 2013 omvaldes Anita Karlsson och Christina Lööf med en
reservation att de vill ha en revisorsuppleant. Styrelsen får i uppdrag att hitta någon
sådan.
§ 15

Val av tävlingsledare

Till tävlingsledare för 2013 omvaldes Jonas Holmberg och nyvaldes Kurt Nilsson.
§ 16

Val av ungdomsledare

Till ungdomsledare för 2013 omvaldes Kurt Nilsson och nyvaldes Roger Andersson.
§ 17

Val av representanter till Mellansvenska BGF:s årsmöte 2014

Till representant för årsmötet 2014 valdes Torgny Nilsson

§ 18

Val av valberedning

Till klubbens valberedning för tiden 2013 omvaldes Roger Andersson och Mats
Söderkvist.
§ 19

Förslag för nya regler av poängjakten 2013

Roger Andersson kom med förslaget att nya spelare måste spela fyra varv för att
därefter få ett handicap uträknat av tävlingsledaren. Han föreslog också att man
måste vara med i åtta omgångar och då räknas poängen man har. Efter nionde
omgången räknar man snittet. Mellan ettan och trean bör det vara tre poänghopp,
sedan en poäng mellan varje. Totalpoängen ska avrundas till heltal. Har man samma
poäng räknas antalet andra och tredjeplatser. Årsmötet godkände förändringarna.
§ 20

Reparationer och underhåll av banorna

Torgny kom med förslag om att öppna banorna senare än 1 maj, för att de ska hinna
målas och repareras innan öppning. Styrelsen kommer att utse en banfogde på nästa
styrelsemöte som ska ansvara för detta arbete.
§ 21

Sittningar i klubbstugan

Det måste vara fler som hjälper till med sittningarna. Torgny Nilsson presenterade ett
brev som ska skickas ut till alla passiva medlemmar för att be om hjälp med
sittningar, hjälper de till får de spela gratis. Annika Jordmark skulle ha ett möte med
Gisela i kiosken efter årsmötet hur det blir med hjälp därifrån. Blev även en
diskussion om att alla som är aktiva ska vara med och sitta i stället för att betala.
Togs dock inget beslut om detta.
§ 22

Övriga frågor

Roger Andersson kom med förslag om att göra i ordning en plats i klubbstugan där
alla vandringspriser kan stå. Även när de är fulltecknade kan de stå kvar där.
Årsmötet godkände förslaget.
Hans Persson tycker att priserna som är till damer ska ha en dambild, inte som nu när
alla bilder föreställer herrar. Jonas ser över det till nästa år.
Mats Söderkvist tog upp frågan om att det inte blir något seriespel i division 3 i
Mellansvenska. Eventuellt kan klubben få vara med i Stockholmsserien. Torgny
tycker att Mats kan vara med på årsmötet i Mellansvenska den 23/3 för att framföra
sina synpunkter där. I år var det bara Daga som hade anmält sig till division 3 spel,
flera andra klubbar har fått plats i division 2. Örebro vill dock vara med i divison 3
och sen hoppas man på två lag till. Det måste bli en bättre dialog mellan klubbarna.
Frågan om handikapptoalett kom upp. Den bredare dörren finns hemma hos Bosse
Dahlgren, han sätter dit den så fort det blir vår och gör då också en ramp till
toaletten.

§ 23

Prisutdelning

27 stycken priser i olika klasser och tävlingar delades ut. 2012 års klubbmästare blev
Roger Andersson.
§ 24

Avslutning

Mötets ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade 2013 års
möte varefter klubben bjöd på smörgåstårta.
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