
 
Kallelse till årsmöte för Timrå Golfklubb 2017 
Tid: Tisdagen 12/12  kl. 18.30 
Plats: Matsalen Arenaskolan, Timrå 
 Anmälan sker via ”Min Golf”. 
 
Föredragningslista 
1 Fastställande av röstlängd för mötet. 
2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3 Fastställande av föredragningslista. 
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet. 
6 Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande 

verksamhets- och räkenskapsåret. 
7 Val av: 
7a - klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år; 
7b - två nya ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag; 
7c - två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta; 
7d - tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av dessa skall en utses till ordförande; 
8 Behandling av i rätt tid inkomna motioner. 
9 Frågor av informationskaraktär. 

 - Kort om Timrå Golfklubbs utvecklingsplaner. Klubben är inne i ett spännande skede där vi vill 
ge medlemmar och gäster både distriktets bästa golfbana men också de bästa tränings-
möjligheterna.  
- Rapport ifrån instruktörerna. 
- Avtackning av ledamöter som lämnar styrelsen.  
 

 
Styrelsens förslag inför årsmötet 12:e december 2017 
  
Styrelsens övergripande ambition att ytterligare höja kvalitén på vår anläggning.  
Efter årsskiftet kommer Teknik-studion samt Golfsimulatorn att stå klar.  
I vår öppnar vi en ny range med en ny bollhanteringsutrustning.  
En ny ansökan till Arvsfonden planeras för upprustning av korthållsbanan. 
  

• Medlemsavgifter för 2018 
o Ingen höjning för senior-medlemmar 
o Höjning om 50 kr för juniorer 0-12 år, 100 kr för junior 13-21 år 
o Studerande oförändrad avgift 
o Medlemmar 22-25 år blir medlemsavgiften 2850 kr 
o Greenfee-medlemskap 900 kr. Tillkommer ord. greenfeeavgift 400 kr eller 300/st vid 

köp av häfte med 5 greenfee. 
 

• Kort om budgeten 2018 
o Intäkterna under 2018 beräknas minska något.  
o Åtgärder för att minska kostnaderna kommer att behöva vidtas för att skapa en 

ekonomi i balans. Vissa förändringar i personalstyrkan gör det möjligt. 
  
 Verksamhetsplan 2018 och detaljerat budgetförslag kommer att finnas på klubbens hemsida.  
 


