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 Arboga Golfklubb 

          Protokoll från årsmöte 2021 

Plats: Digitalt via Zoom meeting 
Tid: 18:e februari 2021 kl. 18.00 
 
Öppnande 

Klubbens vice-styrelseordförande, Lars-Göran Rådström, hälsar alla medlemmar välkomna till 

årsmötet och förklarar mötet öppnat.  

Man passar på att ge information över hur mötet kommer gå till i den digitala plattformen. 

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 

Deltagarna fastställer röstlängden för mötet, där antal inloggade deltagare accepteras som 

röstlängd. Det var 46 medlemmar närvarande. Bilaga 1. 

 

2. Har mötet utlysts på rätt sätt 

Det fastställs att mötet utlysts enligt klubbens stadgar. 

 

3. Fastställande av mötets föredragningslista 

Mötet beslutar att fastställa föredragningslistan enligt bilaga 2. 

 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Seija Tall väljs till mötets ordförande och Fredrik Myrelid till mötets sekreterare 

 

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet. 

Carina Pettersson och Bertil Bresell väljs till protokolljusterare och rösträknare. 

 

6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.  

Mötet bekräftar mottagande av verksamhetsberättelser från styrelsen och respektive kommittéer, 

och lägger de till handlingarna. 

Klubbens vice-ordförande går igenom styrelsens verksamhetsberättelse. Bilaga 3 

 

7 Styrelsens årsredovisning för 2020. (Resultat och balansräkning)  

Klubbens vice-ordförande går igenom resultat- och balansräkning för 2020, bilaga 4. 

Kassören besvarar frågor gällande klubbens banklån och räntor.  
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8 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020.  

Revisorerna går igenom sitt arbete och läser upp sin revisionsberättelse för mötets deltagare. Se 

bilaga 5. 

 

9 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott 

i enlighet med styrelsens förslag. 

Mötet godkänner resultat- och balansräkning för 2020 och att vinsten återgår till ny räkning. 

 

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

Mötet godkänner och ger styrelsen ansvarsfrihet för 2020. 

 

11a Val av klubbordförande av en tid av ett (1) år samt fastställande och val av styrelsens 

ledamöter, suppleanter, revisorer, valberedning och ombud till VGDF. 

Sammankallande i valberedningen redogör för valberedningens förslag enligt bilaga 6. 

 

Mötet väljer Lars-Göran Rådström till klubbens styrelseordförande och godkänner valberedningens 

förslag till styrelse bestående av 1 klubbordförande, 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. 

 

11b. Val av styrelsens ledamöter. 

Valberednings ordförande presenterar sina förslag på ledamöter och suppleanter. 

Till ledamöter i styrelsen för en tid om två (2) år väljs: 

• Maud Bojar (omval) 

• Morgan Andersson (omval) 

• Ingvar Backman (nyval) 

• Lars-Olov Tall (nyval) 

 

Ledamöter till styrelsen som valts in på två år under årsmötet 2019 och som har ett år kvar är: 

• Fredrik Axén (omval) 

• Marianne Hagman (omval) 

• Magnus Norgren (omval) 

 

11c. Suppleanter till styrelsen för en tid om ett (1) år  

Till suppleanter till styrelsen för en tid om ett år väljs 

• Katarina Hjortgren (nyval) 

• Bo Reinholdsson (nyval) 

 

11d. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år.  

Till ordinarie revisorer väjs Leif Lindberg (omval) och Barbro Engström (omval). 

Till revisorssuppleanter väljs P-O Nilsson (omval) och Kjell Bärtzner (nyval) 
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11e. Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 ordförande, för en tid av ett (1) år.  

Mötet föreslår omval av Leif Jansson, Lennart Balgård och Andreas Lutteman till ledamöter i 

valberedningen. 

Mötet godkänner förslagen. 

 

11f. Val av ombud till VGDF årsmöte.  

Mötet utser klubbordförande och vice klubbordförande som ombud till VGDF årsmöte. 

 

12. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 

Marianne Hagman redogör för Verksamhetsplanen för 2021. Se bilaga 7. 

Klubbens ordförande redogör för budgetförslag för 2021. Se bilaga 8. 

Mötet godkänner och fastställer Verksamhetsplanen och budgetförslag för 2021. 

 

13. Styrelsens förslag för det kommande verksamhetsåret angående medlemsavgifter och övriga 

avgifter som medlemmarna har att erlägga. Styrelsens redovisning av i förväg höjda/sänkta 

medlemsavgifter inom ramen för styrelsens rätt att före årsmötet höja/sänka avgifterna med 

4,5%. Fastställande av avgifter enligt ovan. 

Styrelsen föreslår inga förändrade medlemsavgifter för året 2021. 

Mötet godkänner och fastställer avgifter för 2021. 

 

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

Inga motioner har inkommit.  

Styrelsen har förslag att revidera stadgarna gällande kallelse till medlemsmöten. Se bilaga 9. 

Mötet godkänner förslaget. 

 

15. Övriga frågor (information och diskussion)  

Leif L upplyser om MSB’s riktlinjer gällande husvagns- och husbilsplatser och mötet beslutade att 

styrelsen får i uppgift att se över och säkerställa att ställplatserna på Arboga GK lever upp till 

nämnda riktlinjer. 

Mötets ordförande presenterar klubbens nya Greenkeeper som också passar på att presentera sig 

för medlemmarna. Välkommen Reece till Arboga GK. 
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17 Stämmans avslutning.  

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Ordföranden 
 
_______________________ 
Seija Tall 

Sekreterare 
 
_______________________ 
Fredrik Myrelid 

 
 
Protokolljusterare 
 
_______________________ 
Carina Pettersson 

 
 
Protokolljusterare 
 
_______________________ 
Bertil Bresell 

 


