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Österlens Golfklubb
Vårmöte 2021

2021-06-06

Protokoll fört vid Österlens golfklubbs Vårmöte den 6 juni
2021 i trädgården på Lilla Vik
Klubbens ordförande Claes Trollestad öppnade årsmötet och hälsade samtliga
välkomna.
En parentation över de medlemmar som avlidit under 2020 genomfördes.

§1

Fastställande av röstlängd för mötet
52 röstberättigade var närvarande. 4 av de röstberättigade
medlemmarna företrädde en annan medlem enligt ingivna fullmakter.
Röstlängden fastställdes.

§2

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Det antecknades att vårmötet uppskjutits till i dag beroende på den
pågående coronapandemin.
Kallelse och förslag till föredragningslista publicerades på klubbens
hemsida och skickades till medlemmarna fyra veckor före mötet medan
möteshandlingarna skickades två veckor före mötet; allt i enlighet med §
15 i klubbens stadgar.
Mötet godkände att vårmötet utlysts på rätt sätt.

§3

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes enligt utsänt förslag.

§4

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Monika Olin Wikman. Till sekreterare valdes
Birgitta Forsström Hjelmér.

§5

Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte
mötesordföranden ska justera mötesprotokollet
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Margareta Hallin och
Pontus Ekström.

§ 6 a)

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Claes Trollestad.
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Det antecknades att år 2020 blev ett dramatiskt och händelserikt år till
följd av Coronapandemin. Trots en tuff inledning blev det ekonomiska
resultatet långt över förväntan. Golfspelet ökade kraftigt vilket bidrog till
ökat medlemsantal och rekordhöga greenfeeintäkter. Restaurangerna
och padelbanorna bidrog till det positiva resultatet. I juni 2020 tillträdde
den nye klubbchefen Mikael Törnberg.
Claes riktade ett stort tack till alla anställda, till klubbens nära
samarbetspartners och till alla ideellt arbetande som på olika sätt
bidragit till att 2020 blev ett framgångsrikt år för klubben.
Vårmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och att lägga
den till handlingarna.
§ 6 b)

Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat och balansräkning)
för det senaste verksamhetsåret
Resultaträkningen liksom balansräkning och kassaflöde föredrogs av
vår klubbchef Mikael Törnberg.

§7

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets- och räkenskapsåret
Den auktoriserade revisorns och klubbens lekmannarevisors berättelse
var utsänd med handlingarna och ansågs därmed föredragen. Mikael
Törnberg läste upp delar av berättelsen.

§8

Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av
överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
Vårmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt
bestämde att överskottet skulle föras till balansräkningen.

§9

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna har tillstyrkt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Vårmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

a)

Motion från Björn Liljedahl angående tid för motion till årsmöte, ändring i
stadgarna.
Styrelsen ställde sig bakom förslaget att ändra motionstiden till 4 veckor.
Vårmötet beslutade enhälligt (ingen röst däremot) att godkänna
styrelsens förslag till stadgeändring.

§ 11

Fyllnadsval till styrelsen
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Cecilia Knast föredrog valberedningens förslag att välja Jörgen Sandell
som ersättare för Jan-Erik Månsson i styrelsen. Jörgen Sandell valdes
till ny styrelsemedlem under återstoden av 2021.
§ 12

Övriga frågor (ej beslutspunkter)
Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 13

Avslutning
Monika Olin Wikman förklarade årsmötet för avslutat och tackade de
närvarande för ett aktivt deltagande samt tackade ordförande, styrelse
och ledning för ett gott arbete.
Vid protokollet

Birgitta Forsström Hjelmér
Mötessekreterare
Justeras

Monika Olin Wikman
Ordförande

Margareta Hallin
Justerare

Pontus Ekström
Justerare

