Protokoll fört vid Bryngfjordens Golfklubbs årsmöte 2018
Plats: Klubbhuset

Datum: 2018-03-26

§ 1 Ordförande Mikael Nilsson förklarade årsmötet för öppnat.
§ 2 Medlemskontroll och upprättande av röstlängd. Röstlängden fastställdes och
godkändes.
§ 3 Beslutades att årsmötet var utlyst enligt stadgarna.
§ 4 Dagordningen fastställdes.
§ 5 Till ordförande för årsmötet valdes Pekka Calais.
§ 6 Till sekreterare för årsmötet valdes Claes Kemvall.
§ 7 Till rösträknare och att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Bengt
Andrén och Ove Remåker.
§ 8 Redovisning av verksamhetsåret 2017
a) Resultat och balansräkning lades med godkännande till handlingarna.
b) Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.
§ 9 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2017.
Revisionsberättelsen kommenterades av revisorn som föreslog ansvarsfrihet för
styrelsen.
§ 10 Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
§ 11 Fastställande av avgifter, budget och verksamhetsplan.
a) Beslutade årsmötet att årsavgiften för 2019 skall vara oförändrad, dvs 425 kr
för seniorer och 325 kr för juniorer samt 200 kr för passiv medlem.
b) Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2018 godkändes.
c) Verksamhetsplanen för år 2018 godkändes.
§ 12 Fastställande av antal styrelseledamöter.
Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utöver
ordförande och suppleant (oförändrat).
§ 13 Val
Följande funktionärer valdes av årsmötet:
a) Ordförande för två år Mikael Nilsson
b) Ledamöter i styrelsen för två år Birgitta Höjer och Lars Hedin samt
styrelsesuppleant för ett år Thomas Olsson.
c) Revisor för ett år Mats Henriksson och revisorsuppleant för ett år Thomas
Engelbrektsson
d) Sammankallande i valberedningen för ett år Jonas Seleskog och till ledamot
i valberedningen för ett år Annika Wåhlén.
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§ 14 Förslag och inkomna motioner.
Inga förslag eller motioner har inlämnats.
§ 15 Övriga frågor
a) Styrelsen och Bolaget har gemensamt utsett Håkan Wennberg till
hedersmedlem.
b) Ordföranden Mikael Nilsson avtackade avgående ledamöterna Claes
Kemvall och Elin Brask-Gustafsson.
c) Ordföranden Mikael Nilsson förrättade prisutdelning till 2017 års
klubbmästare.
§ 16 Ordföranden förklarade årsmötet för avslutat.

Karlstad 2018-03-27
Vid protokollet

Claes Kemvall
Sekreterare

Justeras

Justeras

Justeras

Pekka Calais
Ordförande

Bengt Andrén

Ove Remåker

Sida 2 av 2

