
         
 
 

   

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

Möte i: Kungsörs golfklubb 
Datum: 24 januari 2022 
Plats: Lockmora, Kungsör 
 

 

§1 Sammanträdets öppnande 
Ordförande Birger Thorell öppnade mötet. 

§2 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 7 personer. 

§3 Fråga om mötet behörigen utlysts 
Mötet ansågs vara behörigen utlyst. 

§4 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes. 

§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Valdes Birger Thorell till mötesordförande. 

§6          Val av sekreterare för mötet 
Valdes Mats Lindborg till sekreterare för mötet. 

§7 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
Valdes Claes Wolinder och Göran Karlsson att justera protokollet/rösträknare. 

§8 Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse 
Föredrogs och fastställdes verksamhetsberättelsen. 

§9          Ekonomisk redogörelse 
De ekonomiska tillgodohavandena är per den 2021-12-31 totalt 37180,22 
Årets underskott blev 15567,66 vilket överförs i löpande räkning. 
Den ekonomiska rapporten fastställdes. 

§10 Revisorernas berättelse 
Upplästes revisionsberättelsen vilken föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§12 Fastställande av verksamhetsplan för 2022 
              Fastställdes verksamhetsplan i enlighet med styrelsens förslag. 

§13 Beslut om medlemsavgift för 2023 
Efter diskussion fastställdes medlemsavgiften för 2023 till 300:-. 



         
 
 

   

§14        Beslut om budget för 2022 
Beslutades att inte fastställa någon budget utan att styrelsen har fullt mandat att 
använda klubben medel efter bästa förmåga. 

§15        Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 
Beslutades att styrelsen ska bestå av ordförande och 6 ordinarie ledamöter och inga 
suppleanter. 

§15 Val av ordförande för en tid av ett år 
Valdes Birger Thorell till ordförande. 

 Val av tre ledamöter för en tid av två år 
Valdes Hans Östberg, Lars-Åke Öster och Sten Ryding 

 Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år 
Valdes Monica Aronsson till revisor och Lotta Smeds till revisorssuppleant. 

              Val av valberedning 
Vakant.           

§16        Motioner eller förslag från styrelsen 
Förelåg ett medlemsförslag om att byta ut ramperna på rangen till nyare mattor utan 
stålram. Beslutades att förslaget ska beaktas framöver i mån av ekonomiska 
förutsättningar. 

§17        Övriga frågor 
Diskuterades möjligheterna att rekrytera fler banarbetare. 
Avtackades kassören Jonas Ekström efter att varit verksam i styrelsen sedan klubben 
bildades. 

§18        Mötet avslutas 
Avslutade ordförande mötet och tackade för visat intresse.  

Protokollförare:                                               Mötesordförande:             

  

 

Mats Lindborg                                                 Birger Thorell         

 

Justeras: Kungsör 2022-01-25    

 

 

 

Claes Wolinder                                                Göran Karlsson                    


