VETLANDA GOLFKLUBB
ÅRSMÖTESHANDLINGAR
Kallelse till årsmöte (höstmöte) med Vetlanda Golfklubb
Söndagen 27 november klockan 18.00
i utbildningslokalen på Vetlanda Golfklubb.

Välkomna!

Föredragningslista
1. Mötet öppnas.
2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
4. Fastställande av föredragningslistan.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera årsmötets
protokoll.
7. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter och budget för det kommande verksamhets- och
räkenskapsåret.
8. Val av:
a.) Ordförande för 2023
b.) Av tre styrelseledamöter för 2023-2024. I tur att avgå är: Ingmar Krig, Lise-Lott Kull och Anders
Sommansson.
c.) Revisor för en tid av ett år. Nuvarande är Daniel Palmberg, Höglandets Revision.
d.) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. Nuvarande
är Tobias Holm (ordf.), Henrik Jonsson och Antoinette Nordin Tjäder.
e.) Ombud till Smålands Golfförbunds årsmöte.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Övriga frågor (inga beslut kan tas under denna punkt).
11. Mötet avslutas.
Handlingar till årsmötet, som ej bifogas denna skrift såsom valberedningens förslag, styrelsens förslag och
eventuella motioner finns tillgängliga på kansliet från 2022-11-11

Styrelsen informerar
Nu är det dags igen för årsmöte, eftersom vi varje år har två möten så kallar vi det här för höstmöte. På
höstmötet varje år ska kommande års medlems- och spelavgifter fastställas. Vi står allihop inför
utmaningar denna vinter men även in på nästa år. Hur kommer energi- och drivmedelspriserna att
utvecklas? Vi står också inför en ny löneavtalsförhandling som kommer påverka våra kostnader. Vi vill att
alla som spelar golf ska fortsätta kunna göra detta på vår fina anläggning.
Trots att vi räknar med kraftigt ökade kostnader på flera områden är styrelsens förslag en justering med
300 kronor på spelavgifterna vilket motsvarar +5,3 procent. Förslagsvis behåller vi nuvarande
medlemsavgift på 400 kr.
Inför 2023 föreslår också styrelsen att klubben inför en ny kategori för medlemskap. Vi vill uppmuntra och
stödja ungdomar som studerar på heltid och önskar därför införa ett medlemskap som vi kallar
”Studerande 22-27 år”.
24% av våra medlemmar är kvinnor och för att stödja och uppmuntra fler kvinnor behåller vi kategorin
”Kvinnor med barn födda 2012 eller senare”, dock föreslår vi en höjning av den spelavgiften till att
motsvara 50 procent av en fullbetalande. Vi är ganska övertygade om att vi skulle tappa många tjejer om
inte denna kategori fanns.
I början av nästa år kommer Svenska Golfförbundet att ta bort möjligheten för oss att kunna erbjuda den
autogirolösning vi har haft under många år. Vi kommer dock kunna erbjuda autogiro även under 2023. Ni
som har haft autogiro under 2022 behöver inte göra något och ni som önskar autogiro måste meddela
detta senast 31 januari 2023. Efter detta datum har vi ingen möjlighet att erbjuda nya
autogiromedgivanden.
Den nya lösningen som Golfförförbundet har tagit fram till oss klubbar är en betalningslösning direkt i Min
Golf. I Min Golf kommer du som medlem att få välja betalningsalternativ. Där kommer finnas möjlighet att
betala sin faktura i sin helhet direkt alternativt dela upp betalningen på 6 månader eller 12 månader. Vid
delbetalning tillkommer en kostnad på 29 kronor per månad. I vårt nuvarande upplägg med autogiro
tillkommer inga kostnader, vi återkommer i början av januari hur du kan göra för att teckna nytt autogiro.
Vi har mottagit det glädjande beskedet att Allmänna Arvsfonden beviljat Vetlanda Golfklubb 2.393.000 kr
avseende uppförande av ny golfstudio. Som vi tidigare kommunicerat var ett positivt besked från
Arvsfonden en grundläggande pusselbit för möjligheten att gå vidare med projektet. Styrelsen kommer
omgående att inleda nästa fas vilket innebär att hitta och ansöka om ytterligare bidragsfinansiering och
planera tidsplanen med entreprenörer som visat intresse för projektet.
I våras gjorde vi en plan för att renovera en hel del av våra tees och vi fick även ett bidrag från Werner
Stiftelsen på cirka 25% av dessa kostnader. Vi kommer under vecka 45 börja renovera 1:an och 10:ans tee.
Detta projekt har inte något slutdatum utan kommer ske löpande när ekonomi och tid ges.
Styrelsen, Vetlanda Golfklubb

Ekonomisk redovisning & budget 2023

