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ÅRSMÖTE 2015 BOLIDENS GOLFKLUBB 894701-9215  

protokoll för mötet 2015-03-12  

 

1 Fastställande av röstlängd för mötet.  

Upprättas vid behov.  

2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

Mötet ansåg att så var fallet 

3 Fastställande av föredragningslista.  

Fastställdes enligt förslag 

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Till ordförande valdes Karl-Åke Johansson och till sekreterare valdes Tomas 

Bengtsson 

5    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden 

skall justera mötesprotokollet. 

Som justerare valdes Stefan Marklund och Patchar Nygren 

6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste  verksamhetsåret  

presenterades av Gunilla Johansson se bilaga I 

b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste 

räkenskapsåret  

presenterades av Karl-Åke Johansson se bilaga II 

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets- och räkenskapsåret.  

Revisorernas berättelse se bilaga III 

8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott 

respektive underskott i enlighet med balansräkningen.  

Mötet ansåg att räkenskaperna var i ordning och beslöt att överskottet skulle 

föras över till ny räkning. 

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det redovisade budgetåret.  

10 Rätt att teckna firma för klubben.  

Mötet beslöt att ordförande och kassör äger rätt att teckna firma för klubben 

var för sig. Gunilla Johansson (ordförande) och Pasi Perttula (kassör) 
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11 Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan samt budget för det 

kommande verksamhets- och räkenskapsåret.  

Planer och budget fastställdes enligt styrelsens förslag. Se bilaga IV 

 Medlemsavgifter beslöts enligt följande:  

Seniorer inom Skellefteå Kommun 1200:- 

seniorer utanför Skellefteå kommun 650:-  

Juniorer 350:-  

12 Val av 

a klubbens ordförande för en tid av (1) år 

Gunilla Johansson 

b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år 

Pasi Perttula, Tomas Bengtsson och Urban Karlsson 

c eventuella suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för 

en tid av (1) år; valdes ingen. 

d (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får 

styrelsens ledamöter ej delta 

Gunno Grönlund och Per-Ivar Marklund 

e (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses 

till ordförande 

Hela styrelsen med Tomas B som sammankallande 

13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

Inget att behandla 

14 Övriga frågor. 

 Inga övriga frågor.  

Mötet avslutades med fika.  

 

Vid protokollet  

 

Tomas Bengtsson 

Justeras 

 

Patchar Nygren 

Mötesordförande 

 

Karl-Åke Johansson 

 

 

Stefan Marklund 

 


