Protokoll fört vid Årsmöte Veckefjärdens Golf Club, 24 augusti, 2021
Klubbhuset, konferensrummet
Tisdagen 2021-08-24 kl. 18,30-19.30
Marinus (Riny) van Eekelen öppnade mötet med att hälsa närvarande
medlemmar välkomna.
§ 1.

Fastställande av röstlängd för mötet
Deltagarförteckning upprättades omfattade 17 medlemmar

§ 2.

Fråga om mötet behörigen utlysts
Kallelse har utgått via mejl, på anslagstavla och hemsida inom föreskriven tid
enligt stadgarna

§ 3.

Fastställande av föredragningslista
Beslutades att föreslagen föredragningslista antas

§ 4.

Val av ordförande och sekreterare för möte
Till mötesordförande valdes Håkan Åström och till sekreterare Gustaf Lefvert

§ 5.

Val av två protokolljusterare (tillika rösträknare), som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet
Till protokolljusterare valdes Göran Byström och Hans Tavér.

§ 6.

Styrelsens årsredovisning för 2019
Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning avseende 2019
föredrogs och godkändes.

§ 7.

Revisionsberättelse för år 2019
Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2019
föredrogs och lades till handlingarna.

§ 8.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av underskott
i enighet med balansräkningen.
Resultat- och balansräkning för år 2019 fastställdes och beslutades att årets
underskott på 23 991 kr balanseras i ny räkning.

§ 9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

§ 10.

Styrelsens årsredovisning för år 2020
Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat-och balansräkning för år 2020
föredrogs och godkändes.

§ 11.

Revisionsberättelse för år 2020
Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2020
föredrogs och lades till handlingarna.

§ 12

Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i
enlighet med balansräkningen.
Resultat- och balansräkning för år 2020 fastställdes och beslutades att årets
överskott på 122 836 kr balanseras i ny räkning.

§ 13

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 14

Redovisning av budget för år 2021
Då årsmötet år 2020 ej har ägt rum p.g.a. Covid-19, har styrelsen arbetat efter
en egen beslutad budget för år 2021 som ger ett årsresultat på plus minus noll.
Årsmötet informerades om budgetinnehållet och godkände detta arbetssätt.

§ 15

Verksamhetsplan för år 2021
Styrelsen har också upprättat en verksamhetsplan för år 2021 som ligger till
grund för budgeten. Att notera som nyhet i planen har ett nytt nyttjanderättsavtal
ingåtts med Tvillingsta AB då det gamla upphörde 31 dec 2020. I stort liknar
avtalet det gamla med skillnad att klubben får betala för de nyttigheter som
nyttjas, tävlingskansli, sammanträdesrum, hyra av banan och
administrationshjälp. Tvillingsta får nu också enligt avtalet betala sin andel av
GIT. Tidigare betalade klubben hela GIT-avgiften. Klubbens därmed ökade
kostnader täcks av att Tvillingsta AB betalar sin andel av GIT-avgiften.
Verksamhetsplanen med det nya nyttjanderättsavtalet redovisades för årsmötet
som godkände avtalet och planen.

§ 16

Medlemsavgifter 2022
Medlemsavgifterna för åren 2019, 2020 och 2021 har varit oförändrade och
förslaget är att också hålla avgiften oförändrad för år 2022.
Årsmötet godkände förslaget.

§ 17

Fastställande av antal styrelseledamöter för resten av år 2021 och år 2022
Årsmötet beslutade godkänna valberedningens förslag på ordförande plus 6
ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

§ 18

Val av styrelse och valberedning för resten av år 2021 och år 2022
Valberedningens förslag:
Ordförande Marinus van Eekelen omval resten av 2021 plus 1 år
Ledamot Gustaf Lefvert
omval resten av 2021 plus 2 år
Ledamot Björn Vincent
nyval resten av 2021 plus 1 år
Ledamot Camilla Widmark
nyval resten av 2021 plus 2 år
Ledamot Hans Tavér
nyval resten av 2021 plus 1 år
Ledamot Tommy Eriksson
nyval resten av 2021 plus 2 år
Ledamot Mette Jakobsson
nyval resten av 2021 plus 1 är
Suppleant Anders Lindgren
nyval resten av 2021 plus 2 år
Årsmötet beslutade enligt förslaget. Årsmötet beslutade också att utse

Kent Forsberg och Magnus Widmark till valberedare för resten av 2021 och
2022 och till revisor omvaldes Johanna Olofsson med Annika Carlsson som
revisorssuppleant också dessa för resten av 2021 och år 2022.
§19

Övriga frågor
Årsmötet tackade för alla värdefulla insatser som kommittéerna utfört!
Ordföranden avslutade mötet kl. 19.30.
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