
GREY TOPS
VASSUNDA GOLFKLUBB

Protokoll fört vid årsmöte måndagen den 30 september 2019 kl. 16:25 på 
Vassunda GK med 51 närvarande mötesdeltagare

§ 1. Mötets öppnande
Grey Tops ordförande Inge Corse hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till det 24:e årsmötet 
vilket sätter punkt för den 27:e spelsäsongen och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av dagordning
Beslutas att fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet väljs Inge Corse, till sekreterare Einar Fridén. Inge Corse tackar för 
förtroendet att få leda mötet.

§ 4. Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
Till justerare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll väljs Eva Mandal och Jan 
Gustafsson.

§ 5.  Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen är utskickad till samtliga via e-post. Mötet beslutar att med godkännande 
lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 6.  Kassörens kassarapport
Styrelsens kassarapport är utskickad till samtliga via e-post. Resultaträkningen per 2019-09-20 visar
ett överskott på 968 kr och en kassabehållning på 3.102 kr. Vid mötet justerades överskottet till 
2.005 kr vilket istället gav en kassabehållning på 4.139 kr. Beslutas på förslag av revisorerna att 
godkänna rapporten.

§ 7. Revisorernas berättelse
Roland Bohlin läser upp revisionsrapporten. Beslutas att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

§ 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutas på förslag av revisorerna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9.  Förslag från medlemmar samt styrelsens förslag
Inga förslag att ta ställning till. 

§ 10.
a) Val av styrelseordförande för en tid av ett år
Efter diskussion angående Grey Tops framtid erbjöd sig Anders Egerot att ställa upp som 
styrelseordförande för Grey Tops. Mötet beslutade att godkänna Anders Egerot som 
styrelseordförande för en tid av ett år.

b) Val av styrelse ledamöter
 Riita Rautio är vald på 2 år och har 1 år kvar
 Einar Fridén är vald på 2 år och har 1 år kvar
 Sven-Erik Stjernlöf är vald på 2 år, men önskar avgå i förtid

Valberedningen föreslår att Ulf Svensson går in som fyllnadsval på 1 år
 Elisabet Berglöf har avsagt sig omval
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Inge Corse går in som ledamot på 2 år
 Solveig Johansson avgår som ordinarie ledamot, men träder in som supleant

c) Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år
Beslutas på förslag av valberedningen att omvälja Roland Bohlin till revisor och Göran Swenson till
revisorssuppleant för en tid av ett år.

d) Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Beslutas på förslag från årsmötet att omvälja Rodney Gibson samt som nyval välja Jan Gustafsson 
till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

§11.  Övriga frågor
Inge Corse ställde frågan om årsavgiften skall vara kvar eller ej. I dagsläget används årsavgiften 
bl.a. till att betala avslutningsmiddagen. Ett alternativ är att medlemmarna istället själva betalar 
middagen. Mötet var enigt om att dagens arrangemang är att föredra. Årsavgiften ska alltså 
behållas.

§12.  Avslutning
Avslutningsvis förrättas prisutdelning för dagens scramblespel samt ”6 bästa ronderna”.

Elisabet Berglöf och Sven-Erik Stjernlöf avtackas med en present för deras tid i styrelsen.
Mötesordförande Inge Corse tackar mötesdeltagarna för visat intresse samt förklarar mötet avslutat 
kl. 17:15.

Vid protokollet

Einar Fridén
Av årsmötet utsedd sekreterare 

Justeras
Justerat via e-post 2019-10-01

Inge Corse
Av årsmötet utsedd mötesordförande

Justerat via e-post 2019-10-02 Justerat via e-post 2019-10-02

Eva Mandal Jan Gustafsson
Av årsmötet utsedd justerare Av årsmötet utsedd justerare
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