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2007

KALLELSE
Årsmöte för Bjurholms GK och bolagsstämma för Bjurholms Golf AB
Torsdagen 27 mars 2008 klockan 19:00 i Klubbstugan, Mariebäck
Förslag till föredragningslista

1.

Mötets öppnande

3.

Fråga om mötet är behörigt utlyst

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Upprop och fastställande av röstlängd
Fastställande av föredragningslista

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna året
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det gångna året
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

10. Fastställande av medlemsavgifter, medlemslån, handlingsplan,
aktivitetsplan och budget för det kommande året

11. Val:
a) Ordförande för en tid av ett år
b) Styrelseledamöter för en tid av två år
c) Suppleanter till styrelsen för en tid av ett år
d) Ordförande i de olika kommittéerna för en tid av ett år
e) Revisorer, jämte suppleanter, för en tid av ett år.
f) Valberedning för en tid av ett år
g) Ombud till GDF-möte

12. Behandling av förslag som väckts av styrelse eller röstberättigad medlem i
stadgeenlig tid innan mötet. Motioner ska vara styrelsen skriftligen
tillhanda senast fyra veckor innan mötet (alltså den 3 mars).

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande
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Ordförande har ordet:

Nu är det i slutet av februari
månad och man ser att dagarna
blir längre så det känns som vi
nalkas säsong start inom inte allt
för avlägsen tid..

I skrivande stund packar vi våra
resväskor för en resa till Thailand.
Vem vet, kanske blir det golf och
en tidig säsongsupptakt?

Tittar man tillbaka på det
gångna året så är det med glädje
jag konstaterar det arbete som pågått och pågår med att stärka
klubben med fler medlemmar, nya aktiviteter och bättre ekonomi.
Under hösten har vi haft några medlemsmöten och nu i januari
kom Staffan Östlund från SGF upp. Det var glädjande var att vi
fick ett kvitto på att den inslagna vägen är rätt.

Det som känns mest roligt inför den nya säsongen är att Lisbeth
med flera har ordnat en tävling med Qtee hos oss i sommar. Det
ser jag fram emot. Vi män skall gå caddie – visst ställer ni upp?
Det kommer jag att göra. Vem vill missa detta tillfälle?

Bokslutet för det gångna året blir ett positivt bokslut och det
känns tillfredsställande. Detta innebär att vi inte bara kan slå oss
till ro, för det återstår en hel del arbete, men det känns som vi
håller på att vända skutan åt rätt håll. Det finns, som jag sagt
tidigare, en framtid för Bjurholms GK.
Årsmötet kommer att hållas torsdagen den 27 mars, så jag vill
uppmana att alla att komma. Inför årsmötet verkar det som dom
flesta som i styrelsen och kommittéerna kommer att försätta nästa
verksamhetsår. Det känns bra för då tappar vi inte tempot på den
inslagna vägen.

Avslutningsvis så vill jag tacka alla som jobbat i kommittéer och
styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Ni har gjort ett
fantastiskt bra jobb.
Vi ses på årsmötet!

Christer Nygren, ordförande
Den mest aktuella informationen hittar du alltid på hemsidan

www.bjurholmsgk.se
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en klubbtidning utgiven
av Bjurholms golfklubb
894002-4535
Mariebäck 3
916 93 Bjurholm
Kansli: 0932-10756
Fax: 0932-20015

Shop/Pro: 0932-10748

Restaurang: 0932-10786
Tidsbokn.: 0932-10093
Bankgiro: 5350 – 2480

kansliet@bjurholmsgk.se
www.bjurholmsgk.se

Ansvarig utgivare:
Christer Nygren
Redaktör och kontakt för
att lämna material:
Pär Mattsson
Egnahemsvägen 4
90433 Umeå
090-124432, 070-3052516
parmattsson@yahoo.se
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Dags för årsmöte igen

Årsmötet är årets viktigaste
händelse för en förening. En
förening består av dess
medlemmar. Det är allas
gemensamma ansvar att
värna föreningens bästa i alla
frågor.

Årsmötet är ett möte som
visar alla medlemmars vilja
och därmed det högsta
beslutande organet i en
förening. Ett beslut som är
fattat av ett årsmöte kan bara
rivas upp av ett annat
årsmöte. Den medlem som
inte deltar i årsmötet har
alltså avstått från rätten att
påverka föreningens framtid.
Styrelsen då?

Det är opraktiskt att lösa
alla
frågor
via
stora
medlemsmöten. Därför utser
man styrelsen för att ta hand
om
den
löpande
verksamheten.

Styrelsen utses alltid av
medlemmarna
gemensamt
vid ett årsmöte. De är också
skyldiga att inför årsmötet
redovisa hur man skött sin
uppgift sedan det förra
årsmötet. Styrelsen arbetar på
uppdrag av årsmötet.
Regelverket: Stadgarna

Varje förening ska ha
stadgar som beskriver det
regelverk som föreningen har

bestämt sig att följa.
Föreningen beslutar själv
över sina stadgar och det
är bara årsmötet som kan
ändra stadgarna.
Stadgarna bestämmer
bland annat hur ett
årsmöte ska gå till, när
kallelsen ska vara ute,
vad den ska innehålla,
vilka som ska kallas, vilka
dokument som styrelsen
ska kunna visa upp och
så vidare.
Motionera mera!

Den kanske viktigaste
funktionen, förutom att
utse förtroendevalda, är
att varje medlem, via
motioner,
får
väcka
viktiga frågor som via
årsmötet sanktioneras av
hela föreningen.
En
sådan
motion
skickas in skriftligt till
styrelsen i god tid innan
mötet. För oss gäller att
den ska vara styrelsen
tillhanda
senast
fyra
veckor innan årsmötet.
Motionen ska innehålla
ett yrkande, ett beslut
som man vill att årsmötet
ska fatta, gärna med en
bra motivering.

Golfbanan är certifierad

Under
vintern
har
anläggningen
i
Bjurholm
certifierats av Qtee.
som
”särskilt lämplig för kvinnliga
golfare”.
Det handlar egentligen främst
om att kvinnor ska ha likvärdiga
förutsättningar som män, vilket
inte alltid är fallet på alla banor.
Anläggningen ska som helhet
vara fräsch och tillhandahålla
tillräckligt bra faciliteter.

Vi har det faktiskt väl förspänt
och klarar certifieringen med
bara några små förändringar.

Damerna först!

Qtee är en organisation och
nätverk för kvinnliga golfare
runt om i Europa. Förra året höll
man
sin
nordligaste
sammankomst
någonsin
i
Veckefjärden,
men
några
deltagare från Bjurholm.

Den 25 juli har Qtee en
tävling i Bjurholm! Vi förväntar
oss, förutom kvinnliga golfare,
att alla gemensamt försöker
göra detta till ett festligt
evenemang.
Till
exempel
behöver vi en massa manliga
caddies som kan hjälpa de
tävlande runt på banan.
Mer information om tävlingen
och Qtee kommer.

Lisbeth

Det är bara den som är med på årsmötet som kan påverka föreningens framtid!
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FÖRENINGSBREV

UMEÅ
Porto Betalt
Port Payé
P

Avsändare: Bjurholms golfklubb, Mariebäck 3, 91693 Bjurholm

Utvecklas=Förändras?

Det kan inte ha undgått någon att golfandet
håller på att förändras. Den utvidgning vi
sett de senaste tjugo åren tycks ha avklingat.
För att möta framtiden har det pågått ett
aktivt arbete under vintern. Ett led i detta är
den träff vi hade med Staffan Östlund från
SGF 26 januari. Mer än trettio personer
närvarade, och även en del gäster från
Sörfors och Granöbygden.

Staffan redogjorde för statistik och analyser
av gällande trender. Antalet medlemmar i
SGF-anslutna föreningar minskar, men
intresset för golf och antalet golfare ökar!
Den här paradoxen beror på att det numera
finns flera alternativ hur man kan spela golf.
Den tydligaste trenden är att alltfler väljer
att bara betala för det man utnyttjar; även om
det i det långa loppet är dyrare. Det handlar
alltså mer om attityd än pengar. Man vill inte
binda sig till en klubb via höga årsavgifter
eller medlemslån. Många väljer till och med
att vara klubblösa och bara spela Pay&Play.

De traditionella klubbarna måste alltså
våga tänka i nya banor för att kunna behålla
sina ”marknadsandelar” och kunna attrahera
nya och gamla golfare.

Efter den givande genomgången erbjöds en
läcker buffé som ackompanjerades av Greger
Ottosson och hans skrönor.

Pär Mattsson

Upptaktsmöte seniorer

Seniorer H55 och D50 träffs lördagen den 19
april kl. 10.00 i klubbstugan för att diskutera
våra trevliga aktiviteter under 2008.

På agendan bland annat Torsdagsgolfen,
matchserie med Lycksele och Åsele, Mellannorrländska seniortouren (MNS – nyhet),
utflykter och andra aktiviteter.

Ola Dahlgren
Seniorkommittén

Bjurholms GK 20 år

Golfklubben bildades 1988 och har alltså
funnits i 20 år nu. Detta kommer naturligtvis att
firas under året. Bland annat genom att via
hemsidan och Släjdan lyfta fram minnen och
händelser ur det förgångna.
Om du har något att lyfta fram eller berätta så
tar jag med glädje emot material. En bra bild
säger mer än tusen ord.

Pär Mattsson

500-klubben

Genom att betala in 500 kronor visar man sitt
stöd för föreningens ungdomsverksamhet. Som
tack för detta får man bland annat sitt namn på
en tavla i klubbhuset. För att hinna få med sitt
namn på årets skylt måste man betala in
pengarna (Bankgiro 5350-2480) senast 30 april.

De senaste nyheterna hittar du alltid på

www.bjurholmsgk.se

