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PROTOKOLL FÖRT VID VETERANSEKTIONENS ÅRSMÖTE 2023-01-23 
   
PLATS: BIBLIOTEKET 

1. Mötets öppnande 
Veteranernas ordförande Christer Lindblad hälsade 17 medlemmar välkomna och förklarade mötet 
för öppnat. 
 

2. Val av mötesfunktionärer: Ordförande, sekreterare samt 2 justeringsmän 
Ordförande: Christer Lindblad 
Sekreterare: Ann-Cathrin Andersson 
Justeringsmän: Ulf Sörén, Leif Andersson 
 

3. Kallelse till mötet 
Mötet förklaras vara i behörig ordning utlyst. 
 

4. Förslag till dagordning 
Föreliggande dagordning fastställs av mötet. 
 

5. Verksamhetsberättelse för 2022 
Styrelsens verksamhetsberättelse presenteras och godkänns. 
 

6. Ekonomisk redovisning för 2022 
Dennis redovisning av kassarapporten godkänns utan anmärkning och läggs till handlingarna. 
 

7. Ansvarsfrihet för 2022 års styrelse  
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
Revisionsberättelsen presenteras för årsmötet och läggs till handlingarna. 
 

8. Information om 2023 års möte.  
Christer föreslår att det inte blir något årsmöte 2024. Att det i stället blir ett informationsmöte på 
våren med ekonomisk redovisning samt händelser under 2023. 
Att det inte blir så formellt utan fungerar som en vanlig kommitté, i stället för som nu en klubb i 
klubben.  
Leif Lindberg hade synpunkter på förslaget med motivering att vi måste ha ett org nr och inte får 
hantera pengar utan bankens godkännande. Eftersom alla pengar som kommer in återgår till 
medlemmarna i form av priser och aktiviteter kontrollerar styrelsen med banken hur det går att 
använda ett vanligt bankkonto kopplat till ett telefonnummer för swish. 
 

9. Verksamhetsplan för 2023 
Ingen verksamhetsplan finns att presentera. 
 

10. Tävlingsprogram 
Ett förslag på tävlingsprogram kommer i slutet av februari på hemsidan. 
 

11. Förslag till budget för 2023 
Förslag att höja avgiften för onsdagsgolfen till 35 kr. Förslaget godkänns. 
 

12. Firmatecknare 
Kassör Dennis Järling och ordförande Christer Lindblad var för sig. 
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12a Inkomna motioner 
En inkommen motion från Christer Lindblad som föreslår att Veterangolfen byter namn till 
Seniorgolfen 60+. Årsmötet godkänner förslaget. 
 

13. Val av sektionstyrelse för 2023 
Ordförande Christer Lindblad 

Vice ordförande/Tävlingar Stefan Bolin 

Kassör/Tävlingar Dennis Järling 

IT/Tävlingar Per Gustavsson  

Sekreterare/Tävlingar priser Ylva Martinsson 

Sekreterare/Resefixare Anitha Sturesson 

 

Revisorer  Leif Lindberg och Björn von Walden 
 

Per Gustavsson kontrollerar om alla månadsansvariga starters och lagledare för seriespel för 2022 

även ställer upp 2023. 

 
14. Övriga frågor 

Christer Lindblad efterlyser fler frivilliga till arbetsgruppen som jobbar med div små jobb på klubben 

på torsdagar kl 09:00. 

 
14. Mötets avslutande 

Ordförande Christer Lindblad tackar för förtroendet och förklarar årsmötet för avslutat. 
 
 
Vi protokollet  Mötesordförande 
 
 
 
Ann-Cathrin Andersson  Christer Lindblad 
 
 
Justerare   Justerare 
 
 
 
Ulf Sörén   Leif Andersson 

   


