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Haverdals Golfklubb  
Gemenskap, glädje & utveckling 

 
 
Protokoll vid årsmöte, 10 mars 2022 
 
§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd 
 
Klubbens ordförande Jonas Magnusson öppnade mötet med att hälsa alla 49 digitalt 
närvarande medlemmar välkomna till mötet. Mötet hålls digitalt på grund av rådande 
omständigheter med pandemin. Eftersom mötet sker digitalt gör Jonas en genomgång av hur 
mötet går till, hur rösträkning görs eller om man vill säga något. Därefter presenterade Jonas 
en reflektion över 2021 och går igenom saker av betydelse som hänt under året. Jonas 
presenterar vår nya klubbchef, Håkan Bisseberg, som tillträdde under hösten 2021. Håkan 
tillsammans med Jonas informerade om vad som händer med och på klubben under 2022. 
 
Röstlängden fastställdes.   
 
§ 2 Fråga om mötets utlysande 
 
Fastslogs att mötet utlysts enligt gällande stadgar. 
 
§ 3 Fastställande av föredragningslista 
 
Föredragningslistan fastställdes. 
 
§ 4 Val av ordförande och sekreterare till mötet 
 
Dan Lindqvist valdes till ordförande för mötet och Yvonne Nilsson valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 5 Val av protokolljusterare samt rösträknare 
 
Till protokolljusterare valdes Mårten Jansson och Mikael Wallin.  
 
§ 6 Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2021 
 
a. Verksamhetsberättelsen för 2021 har varit utskickad i förväg och inga frågor eller 
invändningar framfördes. 
 
b. Årsredovisningen redovisades av kassör Bo Isacson. 
 
§ 7 Revisionsberättelse 
 
Revisionsberättelsen föredrogs av kassör Bo Isacson. Revisorerna föreslog för årsmötet att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021. 
 
§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat 
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Årsredovisningen för tiden 2021-01-01 — 2021-12-31 föredrogs och resultat- och 
balansräkningen fastställdes. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att de till förfogande 
stående vinstmedlen skulle disponeras enligt följande: 
 
Överförs i ny räkning 2.795.968 kr 
 
§ 9 Ansvarsfrihet 
 
På revisorernas förslag beslöt årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021. 
 
§ 10 Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna motioner 
 
a Stadgeändring – proposition nr 1. Håkan presenterade föreslagna ändringar som omfattar 
ändring av beslut för kommande årsavgifter samt ändring i §21 av kallelse till årsmötet. 
Årsmötet beslöt att anta ändringen. 
 
b Hedersmedlem – proposition nr 2. Styrelsen föreslår att Anders Israelsson utses till 
hedersmedlem i Haverdals klubb. Årsmötet beslöt att anta Anders som ny hedersmedlem. 
 
c. Motioner – inga har inkommit. 
 
§ 11 Fastställande av: 
 
a Verksamhetsplan - Dan Lindqvist presenterade verksamhetsplanen och årsmötet beslöt att 
anta verksamhetsplanen.  
 
b Medlemsavgifter för år 2022 och 2023 - Bo Isacson presenterade förslaget för kommande 
års avgifter.  Medlemsavgifterna godkändes och antogs av årsmötet. 
 
c. Inträdesavgifter och medlemslån – Bo Isacson presenterade inträdesavgifter och 
medlemslån. Årsmötet beslöt att godkänna förslaget. 
 
d. Övriga avgifter - Bo Isacson presenterade övriga avgifter. Årsmötet beslöt att godkänna 
förslaget. 
 
e. Budget för 2022 - Bo Isacson presenterade budgeten för 2022. Budgeten godkändes och 
antogs av årsmötet. 
 
§ 12 Antal styrelseledamöter 
 
Årsmötet beslöt att antalet styrelseledamöter inklusive ordförande för 2022 ska vara 7 
personer. 
 
§ 13 Val 
 
Styrelse 
a Jonas Magnusson valdes till ordförande för 2022. 
 
b Christina Björkman och Ulf Persson omvaldes för 2022 och 2023. Lars Erik Blank, Bo 
Isacson och Yvonne Nilsson kvarstår för 2022. Jenny Upphoff nyvaldes för 2022 och 2023. 
 



 3

c Ban- och miljökommittén  
Mikael Wallin omvaldes som ordförande för 2022. Kristina Heide, Anna-Karin Larsson och 
Anders Kinch omvaldes för 2022 och 2023. Henrik Sjöberg och Rolf Larsson kvarstår för 
2022. 
 
c Medlemskommittén 
Dan Lindqvist omvaldes till ordförande för 2022. Kent Tholin och Staffan Anckar omvaldes 
för 2022 och 2023. Inger Wallin, Kennert Nilsson, Ann-Margareth Sundqvist och Mona 
Lönnberg Samuelsson kvarstår under 2022. Birgitta (Pum) Berle nyvaldes för 2022 och 2023. 
 
c Tävlingskommittén 
2022. Avgående ordförande Maths Blomqvist sammankallar till konstituerande möte där ny 
ordförande kommer att väljas för 2022. Ulf Nerborg, Thomas Asp, Hans Björkman, 
Margareta Blomster, Bertil Hansen, Ulla Hallberg, Kjell Erlandsson och Mia Mangefors 
nyvaldes för 2022 och 2023. Bengt Johansson, Gittan Claesson och Anders Westergren 
nyvaldes för 2022. Laisa Dahmér och Arne Petersson kvarstår för 2022.  
 
c Junior & Idrottskommittén 
Mårten Jansson valdes till ordförande för 2022. Lina Karlsson, Johan Siivola och Kristian 
Söderström Malmborg omvaldes för 2022 och 2023. Daniel Bisseberg, Nicholas Blomqvist, 
Oskar Davidsson och Linda Wallin nyvaldes för 2022. 
 
c Marknadskommittén 
Karin Johansson valdes som ordförande för 2022. Lars Klingvall omvaldes för 2022 och 
2023. Ken Mathisson, Christer Harplinger och Kjell Pierre kvarstår under 2022. 
 
c Handicapkommittén 
Lars-Erik Blank omvaldes som ordförande för 2022. Margaretha Olsson och Kristian 
Söderström Malmborg valdes för 2022. 
 
d Revisorer 
Bengt von Knorring och Magnus Bruzelius omvaldes som ordinarie revisorer för 2022. Jan 
Henriksson och Anders Kinch nyvaldes som suppleanter för 2022. 
 
e Valberedning 
Maths Blomqvist, Anders Israelsson, Joakim Helgesson och Louis Persson nyvaldes för 2022. 
Maths Blomqvist utsågs till sammankallande. 
 
f Ombud till Hallands GDF-möten. 
Årsmötet hänsköt till styrelsen att utse ombud till Hallands GDF-möten. 
 
§ 14 Övriga frågor 
 
Styrelsen ordförande avtackade alla avgående ledamöter av styrelse och kommittéerna. Stort 
tack till alla som har bidragit genom åren.  
 
Thomas Eriksson ställde fråga angående den nya hemsidan och varför den gamla är borttagen 
samt vem som är den nya leverantören. Anledningen till att hemsidan är utbytt är den nya är 
modernare och lättare att administrera och Golfinity är den nya leverantören. 
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Torbjörn Unge frågade om banan och dess skick efter vintern. Banan har klarat sig bra och 
öppning kommer att ske inom snart framtid. Han frågade också om ändring av hål 1 och dess 
kommande utformning. Jonas förklarade hur det troligen är tänkt att det ska ändras. 
 
MårtenJansson hade tankar och funderingar om banans nuvarande sträckning som förslag på 
eventuell ändring av sträckning. Hans förslag är att Hål 10 kan vara Hål 1 och Hål 4 bli hål 
18. Jonas besvarade frågan med att diskussion ska genomföras om eventuell test av ändrad 
sträckning ska göras. 
 
§ 15 Mötets avslutande 
 
Mötets ordförande Dan Lindqvist tackade för förtroendet och lämnade över klubban till Jonas 
Magnusson som tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Haverdal 2022-03-10 
 
 
________________________ _________________________  
Dan Lindqvist   Jonas Magnusson   
Mötets ordförande                                    Klubbens ordförande  
 
 
 
_________________________ 
Yvonne Nilsson   
Sekreterare   
 
Justeringsmän 
 
 
 
_________________________               _________________________ 
Mikael Wallin Mårten Jansson 


