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Ordföranden har ordet  
 

Är golfsäsongen över nu? 
Absolut inte, på Borås Golfklubb spelar och tränar vi golf året-runt eftersom vi har en 
sådan fin anläggning och inomhusanläggning. Glädjande att notera så får vi så mycket 
beröm, från medlemmar, från förbundet och från gäster. Samtidigt är det nog bara att 
erkänna att vi har siktet inställt väldigt högt då vi vill vara den absolut bästa anläggningen i 
västsverige och en av de bästa anläggningar i landet. 
 
I skrivande stund tänker jag att Varje uppdrag har en början och ett slut och vad man fyller 
tiden med där emellan är det som är av betydelse. När jag tackade ja till uppdraget som 
ordförande i Borås Golfklubb hade jag en rätt klar bild av vad detta skulle innebära. 
 
Här sitter jag nu och reflekterar och tänker på de 4 år som har gått. Att vara ordförande i 
Borås Golfklubb i fyra år har varit ett ansvarsfullt och stort uppdrag och jag känner mig 
verkligen hedrad av att ni medlemmar gav mig denna möjlighet.  Att få jobba i en styrelse 
med så många engagerade och kunniga styrelsemedlemmar har varit en stor förmån, och 
en förutsättning för den frekventa aktivitet som ses på så många plan inom klubben.  
 
När jag blickar tillbaka, så kan man också summera vad som hänt under min period som 
ordförande. Det har varit mycket händelserika år. Konvertering till spelrätter, en process 
som har tagit mycket tid och kraft och som också blev väldigt lyckad, nu har verkligen 
Borås Golfklubb en plattform att bygga på som är stabil och som skapar trygghet och 
möjligheter. Att gå igenom ett kontrollerat ekonomiskt stålbad tär men jag vill ge uttryck 
för att alla inblandade har skött detta exemplariskt inte minst organisationen i Borås 
golfklubb. Vi har teoretiskt gjort så mycket för klubben, men tyvärr så finns det inte 
ekonomiska muskler för att ge denna utveckling full rättvisa. Jag är mycket stolt över den 
fantastiska kvalité på våra banor och organisation som vi tillsammans utvecklat.  
 
Jag vill tacka alla medlemmar i Borås Golfklubb för fyra mycket spännande, roliga, 
händelserika och utmanande år. Nu har vi ännu fler ideella krafter igång på klubben. 
Styrelsen och Maria kommer under hösten och vintern kunna ”sätta” en permanent 
strategi, så att alla får arbetsro och medlemmar och gäster vet vem som finns på klubben 
och i vilken roll. 
 
Slutligen vill jag passa på att önska min efterträdare ”varmt lycka till” under kommande 
mandatperiod. Eftersom jag känner min efterträdare så kan jag säga att Borås Golfklubb 
är i trygga händer. Med sig har han en trygg skara fantastiska medarbetare.  
 
 
 
 
Johan Ellison 
Ordförande Borås Golfklubb 
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Kallelse till Årsmöte (Höstmöte) 
 

Datum: Torsdag den 24:e november 2016 
Tid:  18.30 
Plats:  Pulsen Golfcenter 
  
Förslag till föredragningslista 
 
1. Mötet öppnas.  
2. Val av årsmötesordförande och sekreterare.  
3. Fastställande av röstlängd.  
4. Godkännande av kallelse till årsmötet.  
5. Fastställande av föredragningslista.  
6. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera           
     mötesprotokollet.  
7. Fastställande för verksamhetsåret 2017 avseende:  
a) Verksamhetsplan  
b) Medlemsavgifter, medlemskategorier och medlemspolicy 
c) Budget 
d) Checkkredit 2017  
e) Strategi 2026 – fas 1 
8. Val av klubbens ordförande för 2017.  
9. Val av klubbens vice ordförande för 2017.  
10. Val av 3 styrelseledamöter.  
11. Val av 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för 2017.  
12. Val av 2 revisorer jämte 2 revisorssuppleanter för 2017.  
13. Val av valberedning – för 2017, 3st av vilka en skall utses som ordförande.  
14. Val av ombud till Västergötlands Golfförbunds årsmöte 2017.  
15. Motioner och styrelsens förslag. 
* Inga motioner inkomna    
16. Övriga frågor.  
17. Mötet avslutas.  
 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga senast 17:e november på klubben och på 
hemsidan: www.borasgolfklubb.se 
 

 
 
 

http://www.borasgolfklubb.se/

