
GREY TOPS
VASSUNDA GOLFKLUBB

Protokoll fört vid digitalt årsmöte fredagen den 5 mars 2021 med 8 mötesdeltagare

§ 1 och § 2. Namn och Golf-ID för deltagarna
Mona Neselius 501114-021
Per-Åke Henriksson 500801-033
Riitta Rautio 520207-011
Sven Brewitz 440227-032
Einar Fridén 560112-020
Anders Egerot 531130-019
Jan Gustafsson 401220-014
Ulf Svensson 560715-013

§ 3. Fastställande av dagordning
Samtliga deltagare godkände dagordningen.

§ 4. Val av ordförande för mötet
Anders Egerot valdes till mötesordförande.

§ 5.  Val av sekreterare för mötet
Einar Fridén valdes till sekreterare för mötet.

§ 6 och § 7.  Val av justerare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll
Mötet godkände att nedanstående mötesdeltagare valdes att justera mötesprotokollet:

Rodney Gibson
 Jan Gustafsson

§ 8.  Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen är utskickad till samtliga mötesdeltagare via e-post tillsammans med 
digitala mötesformuläret. Mötet beslutar att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till 
handlingarna.

§ 9.  Kassörens kassarapport
Styrelsens kassarapport är utskickad till samtliga mötesdeltagare via e-post. Resultaträkningen per 
2020-09-30 visar ett överskott på 671 kr och tillsammans med egna kapitalet på 4.105 kr ger detta 
en kassabehållning på 4.776 kr. Mötet beslutade på förslag av revisorerna att godkänna rapporten.

§ 10. Revisorernas berättelse
Revisionsrapporten är utskickad till samtliga mötesdeltagare via e-post. Mötet beslutade att lägga 
revisionsrapporten till handlingarna.

§ 11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade, på förslag av revisorerna, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12.  Beslut om medlemsavgift för 2021
Mötet godkände styrelsens förslag på årsavgift till 30 kronor

§ 13.  Förslag från medlemmar samt styrelsens förslag
Mötet godkände styrelsens förslag på stadgeändringar, som skickats ut via e-post.
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§ 14.  Val av styrelseordförande för en tid av ett år
Mötet valde, enligt valberedningens förslag, Anders Egerot som styrelseordförande för en tid av ett 
år.

§ 15 , § 16 och § 17.  Val av ledamöter i styrelsen
Mötet valde enligt nedanstående, på valberedningens förslag:

Einar Fridén som styrelseledamot för en tid av två år.
Ulf Svensson som styrelseledamot för en tid av två år.
Riitta Rautio som styrelseledamot för en tid av ett år.

§ 18.  Val av revisor för en tid av ett år
Mötet valde, enligt valberedningens förslag, Roland Bohlin som revisor för en tid av ett år.

§ 19.  Val av revisorssuppleant för en tid av ett år
Mötet valde, enligt valberedningens förslag, Göran Swensson som revisorssuppleant för en tid av 
ett år.

§ 20 och § 21.  Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Mötet godkände omval av nedanstående ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

Rodney Gibson
 Jan Gustafsson

§22.  Avslutning och övriga frågor
Inga övriga frågor noterades i inlämnade svar från mötesdeltagarna och mötet avslutades.

Vid protokollet

Einar Fridén
Av årsmötet utsedd sekreterare 

Justeras

-------------------------------------------
Anders Egerot
Av årsmötet utsedd mötesordförande

Rodney Gibson                                                                     Jan Gustafsson
(godkänt via e-post) (godkänt via e-post)
Av årsmötet utsedd justerare                                                Av årsmötet utsedd justerare
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