Årsmötesprotokoll Alingsås Discgolf 2020-02-22
Tid: 15:30 Lördag den 22 februari
Plats: Åkericentralen Alingsås
Närvarande:
Peter Jansson
Emanuel Hedquist
Mats Hjerpe
Oskar Johansson
Svante Möller
Johan Johnsson
Inge Johansson
Magnus Öman
Henrik Warnborg
Ulf Karlsson

Protokoll
1.

Fastställande av röstlängd
- Alla närvarande är röstberättigade (se deltagarförteckning).

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- Inge valdes till ordförande och Svante sekreterare.

3.

Val av protokolljusterare och rösträknare.
- Johan och Ulf valdes till justerare och tillika rösträkning.

4.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
- Deltagarna fastslog att mötet utlysts på rätt sätt.

5.

Fastställande av föredragningslista.
- Föredragningslistan godkändes. Tillagda punkter: Sektion för Vårgårda, Kläder.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
- Inge gick igenom verksamhetsberättelsen för 2019 (se bilaga).
- Kommentarer: Det nya företaget som skulle göra klippningen för kommunen
missade Hjortgården. Bara klippt inför orienteringstävlingen. Ospelbar under ca 2
mån. Feedback från spelare med klagomål och att man kastat bort discar.
- Mats summerade årsredovisningen/årsbokslut (se bilaga).

7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
- Emanuel gick igenom sin revisorsrapport och rekommenderade att styrelsen
beviljas ekonomisk ansvarsfrihet för 2019.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
- Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

9.

Fastställande av medlemsavgifter för 2021.
- Medlemsavgiften fastställdes till 150 kr/senior, 50 kr/ junior, 300 kr/familj.

10.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
- Verksamhetsplanen och budgeten (se bilagor) accepterades.
- Kommentarer: Inga parkhål på Alingsås Open detta år. Vi behöver fler officials,
dvs. medlemmar som kan vara TDs. Klubben betalar provavgiften.

11.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a. Inköp av klubbdiscar för försäljning och uthyrning.
Vi planerar och behöver köpa in en del discar för att komplettera
den tidigare beställningen och därigenom uppfylla åtagandet mot
sponsorerna. Synpunkter på vilka diskar som skall köpas in tas
tacksamt emot.
b. Banornas underhåll och banansvariga i klubben.
Vi skulle behövs göra bättre utkast för hålen på Hjortgården (kolla på
utkasten i Erska?). Vi skulle kunna försöka få bidrag till konstgräs

från kommunen. Ulf, Peter och Svante är intresserade av att ingå i
en kommitte med Johan för att kolla på utveckligen av banan.
Oscar är lite mera ansvarig angående Vårgårda, även om Castor är
med. Inge står som ansvarig för Nolhaga.
c. Skapandet av en Vårgårdasektion i klubben.
Oskar och Castor har varit på möten med kommunen. Ansökan om
18-hål har lämnats in. För att Vårgårda kommun skall stödja detta så
behövs en lokal förening i Vårgårda eller en sektion i Alingås Discgolf
(då med egen styrelse, troligen 4 personer), det verkar som om
detta är den punkt som stoppar utvecklingen just nu. 18 hål skulle
kunna bli ett projekt under året om allt vill sig väl. Om det skall bli
en sektion så verkar det som om att dom intresserade i Vårgårda vill
att föreningens namn ändras. Ett extra årsmöte behövs i så fall.
Mötet var enigt om att vi är starkare som en enda förening jämfört
med två separate.
Mötet beslutade att inrätta en Alingsås-Vårgårda förening, med en
Vårgårda-sektion om detta behövs pga att sätet för föreningen
fortfarande är i Alingsås. Styrelsen får i uppdrag att undersöka
detta, inklusive vilka formaliteter som krävs, samt att föreslå ett nytt
namn för föreningen.
12.

Val av
a. föreningens ordförande för en tid av två år;
- Inge Johansson har 1 år kvar på förordnandet.
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år:
- Svante och Johan omvaldes för en period om 2 år. Magnus Öman
nyvaldes på 2 år.
- Styrelsen för 2021 kommer alltså bestå av:
Inge Johansson - ett år kvar
Svante Möller – omvald på 2 år
Mats Hjerpe – ett år kvar
Crister Kämpsten – ett år kvar
Oskar Johansson – ett år kvar
Johan Johnsson – omvald på 2 år
Magnus Öman – nyvald på 2 år
c. en revisor för en tid av ett år.
- Emanuel valdes till revisor för ett år.
d. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska
utses till ordförande;
- Ulf (sammankallande) och Daniel Castor valdes.

13.

Prisutdelning klubbmästare 2019
- Redan gjort tidigare under året.

14.

Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. (Beslut i fråga av
större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller
medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.)
a. Kläder
Vi väntar med frågan eftersom det kan bli aktuellt med ett
namnbyte av föreningen.
b. Slåtterhack (främst för underhåll av Hjortgården)
- Svante har pratat med Börjessons ATV och fått lite uppgifter och
exempel på priser. Slaghack ATVM-120 med elstart för ca 23000:verkar vara mest lämplig med bra motor. Under denna så verkar
slaghackarna vara klent konstruerade och i prisklassen över, från ca
55000:-, ligger maskinerna orimligt högt i pris och verkar ha onödigt
hög kvalitet för vårt syfte.
- Vi bör kunna lösa frågan med att låna fyrhjuling för att dra
slätterhacken, antingen via Skogshjortarna, Börjessons eller privata
kontakter. Förvaring av denna på Hjortgården? Trimmer bör beställas
också. Kan man få till ett sponsoravtal med t.ex. Börjessons? Kan vi
få bidrag från t.ex. Sparbanksstiftelsen? (Behöver dräneringen
förbättras på hål 5?)
- Mötet beslutade att vi går vidare med idén, styrelsen får uppdraget
att dra detta vidare.
c. Korginventering
- Svante presenterade inventeringen som gjordes i slutet av 2019. Vi
har 29 korgar. 12 korgar står på föreningens banor, 5 korgar finns i
förenings förvar (hos Oskar eller i förrådet i Nolhaga), en korg finns i
gamla tennishallen och 11 korgar är utlånade till enskilda
medlemmar (två kommer dock lämnas tillbaka inom kort). Styrelsen
har följt upp att alla medlemmar som lånar korgar har betalt
medlemsavgift.
- Ska vi köpa nya fötter till korgarna? En del börjar ge sig. Dom gula
runda kunde vara intressanta. Styrelsen undersöker.
d. Ska vi försöka bjuda in något proffs för en clinic?
- Skall diskuteras vidare.
15. Ordförande avslutade mötet.
Underskrifter
Justerare: Ulf Karlsson

Justerare: Johan Johnsson

