
 

  

PROTOKOLL fört vid vårårsmöte 
för FORSBACKA GOLFKLUBB 
Torsdagen den 25 april 2019 
Lokal: Forsbacka Golfklubb 

 
 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Klubbens ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.  
 

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet 
Det beslutades att bifogad deltagarlista gäller som röstlängd. 24 personer deltog i mötet. 
 

§ 3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Mötet förklarades utlyst i enlighet med stadgarna. 
 

§ 4 Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes. 
  

§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Anders Göras och till sekreterare valdes Helene Andersson. 
 

§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet 
Till att jämte ordföranden justera protokollet och tillika rösträknare valdes P-O Bengtsson och Leif Nilsson. 
 

§ 7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
Verksamhetsberättelsen godkändes. 
 

 b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret 
Årsredovisningen fanns att läsa i ForsbackaNytt.  Ekonomiansvarig Gunnar Christensson lämnade följande 
rapport: 
 
Resultatet för 2018 slutade på ett överskott på 135 tkr trots minskade intäkter avseende greenfee och 
uthyrning på hotellet på grund av den sena säsongsstarten. Skogsavverkning gav intäkter på 611 tkr. 
Investeringar i ny avloppsanläggning och ny elpanna har gjorts på 301 tkr. 
 

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 
Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av överskott respektive underskott i 
enlighet med balansräkningen 
Resultat- och balansräkningens resultat samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen 
fastställdes. 

 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 
 

§11 Behandling av styrelsens förslag samt motioner, som skriftligen kommit styrelsen tillhanda före den 25 
mars 
Inga motioner hade inkommit. 
 



  

§ 12 Övriga frågor 
 Några medlemmar hade frågor som besvarades av styrelsen enligt nedan. 

 Värmesystemet är installerat och klart. 

 Djur har förstört på banan, troligtvis är det grävlingar. Vildsvinsstaket kommer dock att sättas upp inom 
kort. Översiktskarta över var staketet ska dras ska sättas upp i klubbrummet. 

 Pensionsskulden finns med i budget. 
 

§ 13 Mötets avslut 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
 

Helene Andersson 
Sekreterare 
 
 
 
                             
Justeras: 
 
 
 
Anders Göras  P-O Bengtsson   Leif Nilsson 
Ordförande 


