Bryngfjordens Golfklubbs årsmöte

Härmed bekräftar vi att det tidigare uppskjutna Årsmötet
(Golfklubben) samt Bolagstämman Fastighetsbolaget kommer hållas
Söndagen 3 Maj 2020 kl. 15.00 utomhus vid klubbhuset.
Registrering och upprättande av röstlängd från kl. 14.30.
Ingen förtäring kommer att erbjudas.
Vi påminner om att anmälan om deltagande görs på Min Golf
www.golf.se under tävlingar/Bryngfjorden eller till vårt kansli tel:
054-21 70 36 senast den 30 April kl. 12.00. (Notera att ev anmälan
gjord till det planerade Årsmöte 23 Mars ej längre är giltig och inte
ligger kvar i Min Golf.)
Inga motioner som inte redan inkommit kommer ej tas upp.
Dagordning och övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga på
hemsidan www.bryngfjorden.com sedan tidigare.
Vi har för avsikt att hålla möte så kort och effektivt det bara går utan
att göra avkall på formaliteterna.

Styrelsen
Bryngfjordens Golfklubb

Mötesdirektiv
Vi vill från GKs styrelse påpeka vikten av att vi genomför Årsmötet
av vissa i huvudsak formella skäl som t.ex.
• Val av styrelsemedlemmar för 2020
• Godkännande av Räkenskaperna 2019 samt budget 2020.
• Ansvarsfrihet för styrelsen för 2019.
Det är viktigt att klubbens medlemmar ges möjlighet att närvara och
rösta på Årsmötet samt aktieägare att deltaga på Bolagstsämman.
Dock under rådande omständigheter avseende Corona viruset och
Covid-19 ber vi var och en noggrant överväga om man ska deltaga på
mötet. Vi vädjar till den enskildes omdöme och personliga ansvar med
hänsvisning till de rekommendationer och riktlinjer som ges av våra
myndigheter. Folksamlingar över 50 stycken är inte tillåtet vilket vi
kommer beakta beroende på antalet anmälningar.
2020 är ett speciellt år och påverkar oss alla oavsett om det är privat, i
föreningslivet, näringslivet eller offentlig sektor. Därför får vi
acceptera att vissa saker avviker från regelverk, normala rutiner och
förfarande, i slutändan är folkhälsan viktigast.
Styrelsen har övervägt och tittat på alternativ för att hålla årsmötet
men kommit till slutsatsen att de möjligheter som står till buds är
kostsamma eller praktiskt ej gemomförbara.
Den som har funderingar eller frågor avseende Årsmötet är
välkommen att maila till
Mikael Nilsson

mikael.nilsson@karlstad.se

Lars Hedin

lars.hedin@gmail.com

