
 
 
                                                                                                       

    Protokoll nr 1/2022 
 
 
 Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte på Veckefjärdens GC 
 den 15 februari 2022 kl. 18.30-19.45 
  

Närvarande: Marinus (Riny) van Eekelen (ordf.)  
Mette Jakobsson 
Gustaf Lefvert 
Hans Tavér 
Björn Vincent 
Tommy Eriksson 
Anders Lindgren (ordinarie idag) 

 Adjungerad: Mikael Nordin 
  
    
 
§ 1. Sammanträdet öppnas 
 

Riny van Eekelen öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
   

§ 2. Val av sekreterare för mötet 
 

Till sekreterare valdes Gustaf Lefvert. 
 
§ 3. Fastställande av dagordningen 
 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 4. Föregående mötesprotokoll 
 

Föregående mötesprotokoll (4/2021) godkändes och lades justerat till 
handlingarna. 

 
§5 Bokslut 2021 
 

Resultatet för 2020 blev ett överskott på 30114 kr.   
Det balanserade resultatet inklusive årets överskott blev därmed 418 019 kr 
per 20211231. 
 
Styrelsen godkände redovisningen av resultat- och balansräkning och föreslog 
att årets resultat balanseras i ny räkning.  
 
 
 



 
 
                                                                                                       

 
§6 Budget 2022 
 
 Gustaf informerade om förslag till budget för 2022. Budgeten förutsätter att vi 

blir drygt 1 000 medlemmar 2022 och att resultatet skall bli ett planerat 
underskott på -62 250 kr. Underskottet får täckas av balanserade överskott som 
uppgår till 418 019 kr per 20211231.  Budgetförslaget grundar sig på respektive 
kommittéers förslag till verksamhet under året 2022. Om ingen styrelseledamot 
har kommit med ändringsförslag före 1 mars så gäller den föreslagna budgeten. 

 
Budgeten skall föreläggas årsmötet för godkännande. 

 
§7 Årsmöte 
 

Ordförande Riny fick i uppdrag att bestämma dag för årsmöte. Enligt stadgar 
skall årsmöte hållas före mars månads utgång. 

 
§8 ÅGFs årsmöte 
 

Till klubbens representant att deltaga på ÅGFs årsmöte den 1 mars utsågs 
Gustaf Lefvert som också är klubbens representant i valberedningen för ÅGF. 

 
§9 Övriga frågor 
  
 Årets golfare 

Hasse redovisade ett förslag till diplom som skall överlämnas till 
årets golfare år 2021 Mira Berglund. Förslaget godkändes och Hasse kommer 
inom en vecka att meddela Mira att hon blivit utsedd till Årets golfare på 
Veckefjärdens GC. 
 
Öppet hus i golfsimulatorer 
Hasse informerade om att Veckefjärdens GC kan hålla ett så kallat ”Öppet hus” 
i de båda nystartade golfsimulatorerna TSG och Övik Indoor Golf.               
Hasse föreslog den 12 mars kl 12-16 hos TSG och den 19 mars kl 12-16 hos 
Övik Indoor Golf. 
Alla intresserade golfare är välkomna och kostnaden för klubben blir 3000 kr för 
varje tillfälle. 
Styrelsen godkände förslaget. 
 
Juniorkommittén 
Hasse meddelade att Anna Hållberg kommer att ta över ansvaret som ordförande 
för juniorkommittén så snart hon har möjlighet till det. 

 
 
 Justeras  
 
 ……………………  ………………………… 
 Gustaf Lefvert   Marinus van Eekelen 


