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Kallelse till Årsmöte
Årsmöte 2007
för Bjurholms GK och Bjurholms Golf AB
Torsdagen 15 mars klockan 19:00 i Klubbhuset
Förslag till föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera
mötesprotokollet.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det
senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskaps- och
verksamhetsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive
underskott i enlighet med balansräkningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån, samt verksamhetsplan och budget för det
kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
11. Val:
•
•
•
•
•
•

Klubbens ordförande, tillika ordförande i Styrelsen för en tid av ett (1) år
Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två (2) år.

Två (2) suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år

Två (2) revisorer, jämte suppleanter, för en tid av ett (1) år.

Två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en är ordförande.
Ombud till GDF-möte

12. Behandling av Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Övriga frågor

I övrigt hänvisas till föreningens stadgar för regler och rutiner vid Årsmötet.

Möteshandlingar finns tillgängliga via kansliet senast en vecka före mötet. Det allra mesta
kommer även att finnas tillgängligt via hemsidan www.bjurholmsgk.se.
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Planeringsmöte
Lördagen 24 mars klockan 10:00

En dryg vecka efter Årsmötet är alla medlemmar välkomna att besluta om
konkreta planer inför den kommande säsongen. Det finns mycket att tänka på för
att själva säsongen ska bli framgångsrik. Mötet planeras vara avslutat 15:00.

Golfträning
Golfträning i Castorhallen

Alla söndagar mellan klockan 13:00 och 16:00 är Castorhallen öppen för
golfträning. Det finns ett antal utslagsmattor med fångstnät. Golfklubbor finns att
låna. Det kostar 20 kronor per person och tillfälle.

Golfresa till Åland 1616 -20 maj

Dags att anmäla sig till årets Golfresa till Åland. Anmäl dig så snart som det är
möjligt. För att vi skall kunna genomföra resan måste vi bli 32 personer.

Kostnaden för årets resa är 3900 kronor. Detta inkluderar: Bussresa, första
bussfikat, färjeöverfart, smörgåsbord på dit resan, 4 nätter på hotell med frukost,
alla transporter på Åland och tre greenfee.
Anmälan till Juha Kalander, 0930-21104 (jk172@spray.se)

Fyra och en natt

Även i år genomförs tävlingen 5-dagars under vecka 28 på banorna kring Umeå,
men nu under namnet ”Fyra och en natt”. Nytt för i år är nämligen att en av
tävlingarna genomförs nattetid. Den första deltävlingen, måndagen den 9 juli,
spelas preliminärt i Bjurholm.
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Utbildning och utveckling

Vi ska under året försöka bredda och utveckla vårt utbud av utbildning. Förutom
den vanliga ”gröna kort”-kursen erbjuds ”Prova-på-dag” och intensivutbildning.
för nybörjare. Motsvarande utvecklingsmöjligheter ska erbjudas även de som redan
är golfare, men som känner att de vill utvecklas ytterligare.

Den mest aktuella informationen hittar du alltid på hemsidan

www.bjurholmsgk.se

Ansvarig utgivare och
kontakt för att lämna tips
och material:
Pär Mattsson
Egnahemsvägen 4
90433 Umeå
090-124432, 070-3052516
parmattsson@yahoo.se

