Klubbens årsmöte 2011 hölls i Folkets hus i Bjurholm den 26 februari och ordförande Leena
Björklund välkomnade medlemmarna som närvarande.
Till mötesordförande valdes Ola Dahlgren och till sekreterare Maria Hessel.
Leena Björklund informerade om verksamhetsåret 2010 och gav en kort sammanfattning av
de aktiviteter och viktiga händelser som klubben har deltagit i. Bl.a. de positiva satsningar
med Pro och shop som har fallit väl ut både för medlemmarna och klubbens ekonomi samt
engagemanget med juniorer/ungdomssatsningar och nyutbildning av golfspelare. Vidare lyftes
fram alla frivilliga som har lagt väldigt mycket tid och engagemang i klubben samt klubbens
deltagande vid arrangemang i Bjurholm.
En kort berättelse gavs om styrelsens arbete där fokus legat mycket på ekonomin och arbetet
med att minska och hålla nere kostnaderna, vilket har medfört att årets ekonomiska resultat
slutar på ett mindre överskott. Bl.a. har banskötseln klarats genom ständig kontroll av
ekonomin och många frivilliga insatser.
För det kommande verksamhetsåret gavs en kort information. Utöver redovisning av budget
för verksamhetsåret gavs en information om personalbemanningen inför säsongen varav en
heltids kanslist har anställts för året. Det som framför allt informerades om är satsningarna
och planerna för juniorer och ungdomar under den kommande säsongen. Klubben har sökt
och fått bidrag från SGF för denna verksamhet och särskilt för satsningarna för tjejerna som är
ett område som ska lyftas fram.
Till styrelsen 2011 valdes fem personer. Till ordförande valdes Leena Björklund och som
ledamöter Monica Enardsson, Harry Lindqvist, Alexander Lindgren och Maria Hessel.
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag att justera stadgarna så det förtydligas att
beslutet om medlemsavgifter även kan tas under höstmötet.
Motion om avskaffande av spelrätter hade inkommit och diskussioner om spelrätternas
funktion, administration och värde för klubben och den skilda medlemmen diskuterades på
mötet. Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag att spelrätterna i klubben avskaffas
från och med 2012-01-01.
När den nya golfklubben bildades för två år sedan kunde den av juridiska skäl inte använda
samma namn som den gamla golfklubben under en karenstid på två år. Denna tid har upphört
och årsmötet beslutar att klubben får tillbaka sitt gamla namn, Bjurholms golfklubb och att
namnet även justeras i stadgarna.
Ska medlemstidningen Släjdan vara kvar eller ska en årsbok ersätta den. Efter diskussioner
beslutade årsmötet att medlemstidningen Släjdan läggs ner och ersätts av en årsbok Släjdan.
Denna kan innehålla information och artiklar både av redaktionell karaktär och underhållande
berättelser samt verksamhetsberättelse, verksamhetsplan mm
Av övriga frågor ska nämnas att Bjurholms golfbana firar 20 års jubileum i sommar och det
ska uppmärksammas med en tävling och firas med fest. En arbetsgrupp bildas för
evenemanget.
Ett medlemsmöte innan säsongstart kommer att vara kl 11.00 den 16 april 2011. Var mötet
kommer att hållas meddelas senare.
Sammanfattningsvis finns det mycket glädje och en god stämning i klubben inför det fortsatta
arbetet.

