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Kallelse till årsmöte med Haverdals Golfklubb 
 

Medlemmarna i Haverdals Golfklubb kallas till årsmöte 
Torsdag 2022-03-10 kl. 18:00 

Årsmötet genomförs digitalt, (Teams) 
Anmäl ditt deltagande senast den 3-e  mars till info@haverdalsgk.se 

 
 
Förslag till dagordning 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
3. Fastställande av föredragningslista 
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
5. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

årsmötesprotokollet 
6. Styrelsens 

a. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
b. Årsredovisning / årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste 

räkenskapsåret 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- 

och räkenskapsåret 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive 

underskott i enlighet med balansräkningen 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna motioner 

a. Stadgeändring – Proposition nr 1 
b. Hedersmedlem – Proposition nr 2 
c. Motioner (endast om dessa inkommit i rätt tid) 

11. Fastställande av 
a. Verksamhetsplan 
b. Medlemsavgifter 

i. För år 2022 
ii. För år 2023 

c. Inträdesavgifter och medlemslån 
d. Övriga avgifter 
e. Budget för innevarande verksamhetsår 

12. Beslut om antalet styrelseledamöter, inklusive ordförande, för det kommande 
verksamhetsåret 
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13. Val av 

a. Golfklubbens ordförande för en tid av ett (1) år 
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år 
c. Ordförande i golfklubbens, direkt under styrelsen lydande, kommittéer för en 

tid av ett (1) år 
d. Halva antalet ledamöter i, direkt under styrelsen lydande, kommittéer för en 

tid av två (2) år 
e. Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får valda 

styrelseledamöter inte delta. 
f. Val av fyra (4) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilken en 

skall utses till ordförande 
g. Ombud till HGDF möten 

14. Övriga frågor (endast information och diskussion) 
 
 
Övriga handlingar jämlikt stadgarna 15§ fjärde stycket tillställs medlemmar, med e-post, via 
Nyhetsbrev senast torsdag 3/3-22. Handlingarna finns även, jämlikt stadgarna 15§ fjärde 
stycket, tillgängliga i kansliet senast 3/3-22. 
 
 


