
 

	

  
PROTOKOLL	fört	vid	höstårsmöte	för	FORSBACKA	GOLFKLUBB	
Torsdagen	den	30	november	2017	
Lokal:	Stadshotellet	Åmål	

   
 
§	1	Mötets	öppnande	
Ordförande Henrik Olsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.     
	
§	2.	Fastställande	av	röstlängd	för	mötet	
Det beslutades att bifogad deltagarlista gäller som röstlängd. 85 personer deltog i mötet. 
	
§	3.	Fråga	om	mötet	har	utlysts	på	rätt	sätt	
Mötet förklarades utlyst i enlighet med stadgarna. 
	
§	4.	Fastställande	av	föredragningslista	
Verksamhetsplanen under §7c återremitterades till styrelsen och ska tas upp retroaktivt på vårmötet. 
Därefter fastställdes föredragningslistan. 
 
§	5.	Val	av	ordförande	och	sekreterare	för	mötet	
Till ordförande för mötet valdes Stig Bertilsson och till sekreterare Helene Andersson. 
	
§	6.	Val	av	två	protokolljusterare,	tillika	rösträknare,	som	jämte	ordföranden	skall	justera	
mötesprotokollet	
Till att jämte ordföranden justera protokollet och tillika rösträknare valdes PO Bengtsson och Anders 
Bring. 
	
§	7.	Fastställande	av:	
a) medlemskategorier	och	antalet	spelrätter	
Mötet beslutade att föreslagna medlemskategorier ska gälla och att 800 spelrätter ska finnas. 

	
b) medlemsavgifter	och	spelrättsbestämmelser	
Mötet beslutade om samtliga kategoriers avgifter och spelrättsbestämmelser för 2018. Jämfört med 2017 
höjs avgifterna med cirka två procent. 

	
c) verksamhetsplan	och	budget	för	det	kommande	verksamhets-	och	räkenskapsåret	
Förslag till verksamhetsplan saknas. Mötet beslutade att återremittera ärendet till styrelsen och att 
verksamhetsplanen ska tas på vårårsmötet. Budget för kommande året fastställdes. 
	
§	8.	Behandling	av	styrelsens	förslag	samt	motioner,	som	skriftligt	kommit	styrelsen	tillhanda	senast	
en	månad	före	årsmötet	
Motionären ansåg att motionen inte kunde behandlas på höstårsmötet eftersom det inte i 
årsmöteskallelsen angivits var motionen funnits tillgänglig. 
Mötet ajournerades kl.18.34 - 18.52. 
Efter ajourneringen anförde mötesordföranden att den av motionären framförda invändningen var 
korrekt. Mötet instämde i den bedömningen och det beslutades att motionen får hänskjutas till 
vårårsmötet. 



	

§	9.	Fastställande	av	antalet	styrelseledamöter	(4-7)	för	kommande	verksamhetsår 
Det beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara 7 (6 + ordförande). 
	
§	10.	Val	av:	
a) föreningens	ordförande,	tillika	ordförande	i	styrelsen,	för	en	tid	av	ett	år	
Nyval av Per Svenhage till ordförande i Forsbacka GK och därmed styrelsens ordförande för en tid av 
ett år. 

	
b) halva	antalet	övriga	styrelseledamöter	för	en	tid	av	två	år	
Britt Gustafsson 2 år 
Katarina Gip  1 år 
Helene Andersson 2 år 
Kenneth Johansson 2 år 

	
c) suppleanter	i	styrelsen	med	för	dem	fastställd	turordning	för	en	tid	av	ett	år	
Christer Axelsson 1 år 
Glenn B Eriksson 1 år 
Johanna Stolpen 1 år 
Örjan Andersson 1 år 

	
d) två	revisorer	jämte	suppleant	för	en	tid	av	ett	år.	I	detta	val	får	styrelsens	ledamöter	ej	delta.	
Ordinarie: Mikael Möller 1 år  
 Thomas Engelbrektsson 1 år 
Suppleant: Fredrik Ågren 1 år 

	
e) tre	ledamöter	i	valberedningen	för	en	tid	av	ett	år,	av	vilka	en	skall	utses	till	ordförande	
Omval av P-O Bengtsson, ordförande, och Thinka Berg Sköld. Den tredje ledamoten utses enligt 
stadgarna av styrelsen. 

	
f) ombud	till	GDF-möte	
Ombud till GDF-möten utses av styrelsen. 
 
§	11.	Övriga	frågor	
En medlem tackade styrelsen för arbetet den lägger ner. Blommor delades ut till avgående ordförande. 
	
§	12.	Mötets	avslut	
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.	
	
	
Vid protokollet 
 
 
 
Helene Andersson 
Sekreterare 
                                                 
Justeras: 
 
 
 
Stig Bertilsson  Anders Bring  PO Bengtsson 
Ordförande  


