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Protokoll Extra Årsmöte Arboga golfklubb 

Datum: 2021-10-26

Tid: kl 18.30

Plats: Rotundan, Medborgarhuset Arboga

Närvarande: Enligt särskild närvarolista

Nr Ärende

Mötets öppnande

Lars-Göran Rådström, styrelseordförande, hälsar alla välkomna till extra årsmöte och 
förklarar mötet för öppnat.

1 Fastställande av röstlängd för mötet

Beslut: Årsmötet fastställer närvarolistan som röstlängd för mötet, totalt 78 på listan 
(inklusive medlemmar som lämnat sin röst till ombud på plats).

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Kallelse till extra årsmöte skickades ut den 17 oktober 2021, vilket är minst en vecka 

innan mötet i enlighet med stadgarna.

Beslut: Årsmötet fastställer att mötet har utlysts på rätt sätt. 

3 Fastställande av föredragningslista

Medlem påpekar vikten av att årsmötet får information om kommande samarbeten 

under punkten ”Medlemsformer och medlemsavgifter år 2022”, för att årsmötet ska 

kunna ta korrekt beslut om dessa. Klubbchefen informerar om att en redovisning  

kommer att göras i samband med beslutspunkten. 

Beslut: Årsmötet fastställer föredragningslistan

4 Val av ordförande och sekreterare till mötet

Styrelseordförande föreslår att årsmötet utser Seija Tall som ordförande samt Marianne 

Hagman som sekreterare. Inga ytterligare förslag framförs.

Beslut: Årsmötet väljer Seija Tall som ordförande samt Marianne Hagman som 
sekreterare.
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5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera 

mötesprotokollet 

Medlem föreslår att årsmötet utser Bertil Bresell samt Roger Blomkvist. Inga ytterligare 

förslag framförs.

Beslut: Årsmötet väljer Bertil Bresell och Roger Blomkvist som protokolljusterare och 
rösträknare.

6 Behandling av styrelsens förslag till beslut
a. Revidering av stadgar

Revisorsrepresentanter inleder med att föreslå att ärendet inte ska behandlas under 

dagens möte då de anser att stadgarna ska följa stadgemallen från Svenska 

Golfförbundet. Flertalet punkter anses därmed behöva revideras. Revisionen önskar 

även få två veckor inskrivet i stadgarna för revisionens granskning istället för dagens 1 

vecka. 

Vice styrelseordförande redovisar därefter innehållet i ändringarna, att stadgarna har 

justerats på några punkter, bland annat att ortspress ska utgå i kravet vid kallelse till 

årsmöte. Utöver det har förtydliganden gjorts så att stadgarna ska vara enklare att förstå,

men innehållet har inte ändrats i stort. Vissa justeringar har även gjorts på önskemål från

revisionen.

Medlem ställer frågan om förslag på stadgar har skickats till Svenska Golfförbundet. 

Styrelsen förtydligar att detta ska göras när stadgarna är beslutade. 

Medlem anser att paragrafnummer i stadgarna inte ska ändras utan hållas fast, 

konstaterar även att det vid revideringen blivit fel i hänvisning mellan paragrafpunkter. 

Medlemmen anser även att det är svårt att följa hur val ska gå till. Revidering från hus till

byggnad anses onödig då det enligt SAOL är samma sak. Vice styrelseordförande noterar 

att det inte finns några krav på att punkter i stadgarna inte ska ändras utan att det är fullt

möjligt att revidera även dessa. 

Årsmötets ordförande ställer frågan om det finns fler än två förslag till beslut, att 

godkänna styrelsens förslag eller att återremittera ärendet för vidare handläggning. 

Ytterligare förslag framförs ej.

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra genom muntlig omröstning i lokalen. 

Utfall konstateras osäkert. Ordförande ställer därefter förslagen mot varandra genom 

handuppräckning. Rösträknarna konstaterar att årsmötet har 18 bifall till att godkänna 

styrelsens förslag, samt 35 bifall till återremiss.

Beslut: Ordförande konstaterar att årsmötet har beslutat att ärendet ska återremitteras 
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för vidare handläggning, med 35 röster mot 18 röster.

b. Medlemsformer och medlemsavgifter 2022

Klubbchefen inleder med att presentera olika förslag till medlemsformer och 

medlemsavgifter. Klubbchefen presenterar vidare enkätresultatet kring samarbetet 

”Treklövern”. Utbytet mellan Arboga och Fullerö har varit likvärdigt, men för 

Torshälla/Arboga är skillnaden större, fler Torshällaspelare nyttjar erbjudandet på Arboga

gk än tvärtom.

Sammanfattningsvis kommer samarbeten år 2022 vara enligt följande:

• Treklövern, perioden 1 maj tom 30 sept, för guldmedlem: fritt spel mellan Fullerö

gk/Arboga gk under perioden. Fritt spel, dock maximerat till 500 ronder under 

perioden, mellan Torshälla gk/Arboga gk. Från runda 501 och uppåt blir det en 

greenfeeavgift på 250 kr.

• Surahammars gk samt Lindesbergs gk: greenfeeavgift vardagar för 

guldmedlemmar i Arboga gk: 250 kr

• Köping: samtal pågår om nästa års samarbete, något form av samarbete kan 

förväntas

Medlem ställer frågan om att klubben i fortsatta samtal om Treklövern bör fundera på 

att ändra så att Torshälla inte ingår i Treklövern utan istället har rabatterad greenfee på 

250 kr. Klubbchefen informerar om att Fullerö och Torshälla i dagsläget inte är 

intresserade av att ändra konceptet Treklövern, men genom att begränsa till 500 ronder 

för Torshälla så blir det mer jämlikt utbyte.

Medlem ställer frågan om vad klubben tror att förändringen för Torshälla kan ge för 

intäkt. Klubbchefen beskriver att en uppskattning är att det kan motsvara cirka 200 tkr, 

om lika många spelare även fortsättningsvis kommer från Torshälla till Arboga.

Medlem ställer sig frågande kring om årsmötet kan besluta om nya avgifter utanför 4,5 %

utan att nya stadgar är beslutade. Sekreteraren förtydligar att de angivna 4,5 % som 

finns i stadgarna är det mandat som styrelsen har att besluta om. Årsmötet har alltid 

möjlighet att besluta om nya medlemsformer och avgifter utöver det. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, att godkänna styrelsens förslag

till nya medlemsformer och avgifter. 

Beslut: Årsmötet beslutar godkänna nya medlemsformer och medlemsavgifter för år 
2022 i enlighet med styrelsens förslag. 

7 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för förtroendet och förklarar extra årsmöte för avslutat. Efter det 
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formella mötet bjöds alla in till information från ledningen samt frågestund.

Ordförande

….................................................................

Sekreterare

….................................................................
Seija Tall Marianne Hagman

Protokolljusterare

….................................................................

Protokolljusterare

….................................................................
Bertil Bresell Roger Blomkvist


