
 

PROTOKOLL FÖRT VID ÄLVKARLEBY GKs VÅRÅRSMÖTE, 2019-03-27 
Klubbhuset på Älvkarleby GK 

 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Thomas Trybom hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
 

2. Upprop och fastställande av röstlängd 
30st medlemmar närvarade vid mötet och det beslutades att godkänna närvaroförteckningen 
som röstlängd.  
 
 

3. Fråga om mötet behörigen utlysts  
Godkändes av mötet. 
 
 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Mötet godkände föredragningslistan. 
 
 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Thomas Trybom valdes till ordförande och Stefan Hult till sekreterare för mötet. 
 
 

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera 
mötesprotokollet  
Lennart Eilemar och Per Burman valdes till justeringsmän tillika rösträknare för mötet. 
 
 

7. Styrelsens årsredovisning, resultat- och balansräkning för det senaste 
verksamhets/räkenskapsåret 
Thomas Trybom informerade om aktiviteter inom klubben och Tommy Bergström presenterade 
årsredovisningen för 2018. Årets resultat slutade med ett underskott på 185 026 kr där den 
största enskilda minusposten var minskade greefee intäkter med ca 300 000 kr.  
  
 

8. Revisionsberättelse  
Revisor Björn Engblom föredrog revisorernas berättelse samt rekommendation till 
årsstämman.  

 
 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat 

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för 2018.  
 
 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2018  
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.  
 
 
 
 



 

11. Behandling av inkomna förslag eller motioner  
Inga inkomna ärenden att behandla. 
 
 

12. Övriga frågor 
Ordförande, Thomas Trybom, informerade om de möten som styrelsen haft och kommer att ha 
med SGF konsulent Lena Lindström.  
Thomas berättade även om den film som Viasat gjort på vår bana och som kommer att visas 
under våren. Mer info om detta kan erhållas genom vår klubbchef, Johan Malmsten. 
Per Burman berättade om verksamheten med Para/handigolfen som vi startat upp och att det 
till sommaren kommer att köpas in 2 st pegramper som automatiskt peggar upp bollen.  

 
 
13. Mötets avslutande 

Ordförande Thomas Trybom tackade för deltagandet och avslutade mötet. 
 

 

 

 

 

Stefan Hult      Thomas Trybom 

Sekreterare      Ordförande 

 

 

 

 

Lennart Eilemar     Per Burman 

Justeringsman      Justeringsman 


