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Motion beträffande stadgar till årsmöte 2020 
 

Motionen avseende §23 Ärende vid årsmöte i Luleå golfklubbs stadgar 
bifalls. 

Den nya lydelsen blir: 

10. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, 
arvoden, ersättningar samt budget för kommande verksamhets- och 
räkenskapsåret. 

12 och 13 byter till 11 respektive 12. 

 

Motionen avseende §27 Styrelsen avslås. 

Motionärerna föreslår att styrelsen ska bestå av ordförande och 4-8 övrig 
ledamöter samt 2 suppleanter. Suppleanter kallas till styrelsemötena. 
Motionärerna påpekar mycket riktigt att styrelsen arbetar i en föränderlig 
miljö och att det är viktigt med rätt sammansättning av kompetens i 
styrelsen och för att garantera demokratiskt inflytande från medlemmarna. 

Avslaget motiveras med att styrelsen idag består av en ordförande, 4 
ledamöter och 2 närvarande suppleanter. En styrelse med 7 personer är 
tillräckligt stor för att säkerställa en bred kompetens och ett demokratiskt 
inflytande. Valberedningen inventerar styrelsens kompetens inför  

Valberedningen arbetar systematiskt med att ta fram förslag till ledamöter 
som tillsammans utgör en bred kompetens som svarar mot klubbens och 
bolagets behov. Förslaget till ledamöter har sedan årsmötet har att ta 
ställning till.  
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Motion beträffande främre tee (orange) 
 

Motionen avslås. 

Motionärerna konstaterar mycket riktigt att det utifrån en jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv är viktigt att spelare med kortare slaglängd ska 
kunna ha en kortare bana. 

I samband med en enkät till klubbens kvinnliga medlemmar som 
genomfördes hösten 2018 ställdes frågan om det var önskvärt med kortare 
bana (läs orange tee). Vid enkättillfället var intresset lågt. Klubbstyrelsen 
anser dock att det är en viktig fråga att kunna erbjuda medlemmar och 
gäster en bra spelupplevelse oavsett ålder och hcp. 

En övergång till teemärkningssystemet Hektometer planeras men kommer 
innebära att 27 stycken teer byggs om och att bevattningssystemet byggs ut 
för att säkerställa bevattning till samtliga teer. Det är ett led i klubbens 
arbete med att kunna erbjuda en produkt med hög kvalitet. 

 


