Motioner till årsmöte 2020 Mora Golfklubb

1)
Svenska Golfförbundet
Medlemskap § 10
Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem
i klubben.
Årsmötet beslutar även om i såfall specifikt vilka avgifter hedersmedlemmen ska
befrias från att erlägga.
MOTION.
Undertecknade vill härmed att styrelsen föreslår Kenneth Granath till fullvärdig
hedermedlem och befrias från alla medlemsavgifter.
Detta är ett erkännande från MORA GK att han alltid varit hjälpsam, uppskattad av
såväl medlemmar som grenfee gäster.
Dessutom har han varit med sedan starten av Mora GK.

Mora den 21/10
Anna-Lena Stärner
Åke Stärner
Gertrud Öhagen Lind
Bernt Lind
Ingrid Hellström
Lennart Hellström

2)
Till styrelsen Mora GK
Undertecknad vill till årsmötet inlämna följande motion:
Kenneth Granath har varit verksam en längre tid som kanslist i Mora GK. Hans
anställning upphör 1/10-2020. Jag vill att årsmötet beslutar att avtacka honom med
en gåva i form av hedermedlemskap i Mora GK.
Med vänliga hälsningar,
Beng Hedenmark

3)
Motion hedersmedlem
Denna motion avser att utse Kenneth Granath till hedersmedlem i Mora Golfklubb.
Dam- och Herr kommittén anser att Kenneth Granath skall bli hedermedlem i Mora
Golfklubb. Detta grundar vi på att Kenneth i över 30 år plikttroget tjänstgjort i klubben
med ett stort engagemang.
Kenneth har bland mycket annat vävat sponsorer, spridit stor glädje till både
medlemmar och gäster, han är alltid glad och tillmötesgående.
Vi skulle säga att Kenneth besitter stor kunskap och han är en god PR man för Mora
Golfklubb.
Med anledning av vad som ovan beskrivs yrkar vi att årsmötet tillstryker denna
motion.
Agneta Ersson har fått uppdraget av Dam- och Herr kommittén att signera denna
motion.
Agneta Ersson

26/10 - 20 Mora

4)
Hej,
Lämnar härmed in en motion om start hål jämna och ojämna veckor = jämn vecka
start från hål 10, ojämn vecka start från hål 1.
Vore bra för oss som oftast bara går 9 hål. Tillämpas på flera golfbanor redan iår.
Mvh Thomas Göthe

5)
Ang årsgreenfee
När man betalar greenfee som icke-medlem måste man vara medlem i en
golfklubb. Dock inte i den klubb man vill spela på vid tillfället.
Enligt min inställning, liksom många andras, är det orimligt att man måste vara
medlem i Mora golfklubb om man vill spela på greenfee när man är en fullt
betalande medlem i en annan klubb (i mitt fall Djursholms GK).
Därför hävdar jag att den avgift på 900 SEK jag betalade som medlemsavgift den
4/5 i samband med den årsgreenfee jag betalade var felaktig.
Hoppas styrelsen interimististiskt kan besluta om återbetalning innan ett årsmöte
kan besluta om en regeländring.
Vänligen
Svante Malmström

