Protokoll fört vid Tönnersjö Golfklubbs årsmöte den 12 december
2021
§1

Årsmötet öppnas.
Klubbordförande Matthi Eliasson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.

§2

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Stig-Olof Fredriksson utses till mötesordförande och Irene Mårtensson till
mötessekreterare.

§3

Kallelse till årsmötet.
Årsmötet förklaras stadgeenligt utlyst.

§4

Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan godkändes.

§5

Fastställande av röstlängd för årsmötet.
Upprättad röstlängd godkändes.

§6

Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare.
Katarina Hultman och Katarina Kirkoff, tillika rösträknare, utses att jämte
mötesordförandeordförande justera protokollet.

§7

Styrelsens samt kommittéernas verksamhetsberättelse för 2021.
Verksamhetsberättelserna har funnits tillgängliga på hemsidan.
Verksamhetsberättelserna godkänns och läggs till handlingarna.

§8

Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs av Tony Kirkoff och har funnits tillgänglig på
hemsidan.
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§9

Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott,
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
Resultat av balansräkningen för 2020-11-01 – 2021-10-31 har funnits tillgänglig på
hemsidan. Resultaträkningen visar en kassa med överskott 6770,06 saldot på
utgående kassa 131 507,02. (bilaga 6)
Godkändes av mötet.

§ 10

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11

Förslag på medlemsavgift samt fastställande av medlemsavgift för 2022.
Matthi Eliasson och Ola Hidgård informerade om förslaget. En höjning av avgiften till
5400 kr godkändes av årsmötet.

§ 12

Fastställande av verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen godkändes.

§ 13

Fastställande av budget för verksamhetsåret 2022
Budgeten för 2022 godkändes.

§ 14

Val av styrelseordförande i Golfklubbens för en tid av 1 år.
Till styrelseordförande på 1 år valdes Matthi Eliasson.

§ 15

Val av två ledamöter i styrelsen på 2 år
Till ledamöter valdes, Joakim Lindberg och Roland Tellebo omval på 2 år.

§ 16

Val av en suppleant på 1 år.
Till suppleant på 1år valdes Irene Mårtensson.

§ 17

Val av kommittéledamöter.
Följande valdes på 1 år till:
Tävlingskommittén
Joakim Lindberg omval, sammankallande.
Jan Grundström omval.
Lasse Andersson nyval.
Seniorkommittén
Roland Tellebo omval, sammankallande.
Ingemar Mårtensson omval.
Juniorkommittén
Roland Tellebo omval, sammankallande.
Jan Johansson nyval.
Damkommittén
Anna Johansson omval, sammankallande.
Iréne Mårtensson omval.
Regel och handicapkommittén
Matthi Eliasson omval, sammankallande.
Roland Tellebo omval.

§ 18

Val av revisorer
Jan Fernlund och Tony Kirkoff valdes på 1 år.

§ 19

Val av revisorssuppleant
Lasse Andersson valdes på 1 år.

§ 20

Val av ordförande och ledamot i valberedningen på 1 år.
Valdes Lars Hultman, Marie Andersson.

§ 21

Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 22

Övriga frågor.
Samarbete med andra klubbar kommer att ske angående greenfee avgifter.

§ 23

Prisutdelning
Inga priser att delas ut.

§ 24

Avslutning
Mötet avslutas och Stig-Olof tackar alla som närvarat.
Matthi tackar Tönnersjö Golfbana AB för gott samarbete under det gågna året och
överlämnade en blomma. Golfklubben ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för
2022.
Blommor utdelades till mötesordförande och sekreterare.
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