GAGNEFS GOLFKLUBBS FÖRENKLADE ÅRSMÖTE, 2020-06-07, kl 14.00
Närvarande: 9 st medlemmar
1. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängd enligt bifogad närvarolista.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mail till medlemmar.
3. Fastställande av föredragningslista
Godkändes av årsmötet.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Jens Johansson.
Till sekreterare valdes Anna Göransson.
5. Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet
Göran Strandberg och Peter Anserin valdes till protokolljusterare.
6. VD verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
VD Crister Olsen läser delar ur verksamhetsberättelsen. Hela verksamhetsberättelsen
kommer att läggas ut på hemsidan efter mötet.
7. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat-och balansräkning) för det
senaste räkenskapsåret
Jens Johansson redogör för det ekonomiska. Kompletta redovisningar och handlingar
finns att tillgå om så önskas.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret
Crister Olsen läser upp delar av revisionsberättelsen. Kompletta redovisningar finns att
tillgå om så önskas. Mötet godkänner revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat-och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen
Styrelsens förslag godkändes.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet tillstyrkte ansvarsfrihet.
11. Val av
a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år:
Jens Johansson valdes till ordförande.
b) 2 ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år:
Anna Göransson och Staffan Johansson valdes till ledamöter.
c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år

Peter Törnblom, förste suppleant
Rikard Sigvardsson, andre suppleant
d) 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett (1) år
Majvor Leksell valdes till revisor, tillsammans med Per Dahlqvist.
Omval av Staffan Ragnarsson och Sven-Erik Gustavsson.
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till
ordföranden.
Cattis Karlsson, sammankallande. Sven-Olov Larsén och Tomas Nordins.
f) 1 ombud till GDF-möte
Ordförande med ersättare ur styrelsen.
12. Mötet avslutas
Jens Johansson avslutade mötet.

Justeras
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_________________________
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