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PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÄRSMÖTE MED EKSJÖ GOLFKLUBB
2021-02-07. Till detta protokoll bifogas EGK "Underlag inför årsmöte gällande
verksamheten 2020 -O1 -01 - 2020 -12-3'1".

OBSI Defta årsmöte sker digitalt p g a restriktioner Covid-19.

s1

Ordförande Lars-Olov Johnsson hälsade välkommen och röstlängden för
årsmötet fastställdes på så vis att varje ansluten enhet räknas som en
röstberättigad medlem oaktat antalet röstberättigade medlemmar som är
närvarande vid respektive enhet.
Ärsmötet beslutade också att alla beslut fattas med negativ acklamation.
Med detta menas att ordförande, inför beslut, sammanfattar beslutsförslag och
om ingen därefter inom en skälig tid begär ordet anses beslut vara fattat. Beslut
bekräftas som vanligt med klubbslag.

s2

Beslöts att årsmötet har utlysts i laga ordning.

s3

Föredragningslistan fastställdes, efter ändring av punkt 12b till "Val av fyra
styrelseledamöter, varav tre för en tid av två år, och en för en tid av ett år.

s4

Sebastian Hörlin valdes till ordförande för mötet och Eva Blomqvist till
sekreterare.

s5

Anna-Lena Asplund och Christer Cohen valdes till justerare tillika rösträknare.
Claes Öster och Asa Gustafsson vid behov behjälpliga med digital rösträkning.

Soa

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 godkåndes och lades till
handlingarna.

s6b

Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för 2020 föredrogs.

s7

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2020, föredrogs av
ordförande Sebastian Hörlin.

s8

Resultat- och balansräkning för 2020 faststålldes. Styrelsens förslag att årets
resultat, ett överskott på SEK 1 .022.745-, enligt resultat- och balansräkning,
överförs till nästa verksamhetsår, godkändes.

se

Ärsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
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s10

Medlemsavgifter fastställdes för 2021 enligt EGK "Underlag inför årsmötet
2020", samma avgifter som föregående år, endast en höjning för Nybörjare 1 år
med 145 kr.

s

Föreslagen verksamhetsplan och budget för 2021 fastställdes.
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S 12a

Lars-Olov Johnsson valdes till klubbens ordförande, tillika ordförande
styrelsen, för en tid av ett år.

s 12b

Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Claes Öster (omval), Asa
Gustafsson (omval) samt Mia Collerstedt (nyval) och till styrelseledamot för ett
år valdes Birgitta Löwdahl (omval).

S 12c

Till suppleanter i styrelsen för en tid av ett år valdes Maddelena Lago (omval),
Ola Ugarph (nyval) och Magnus Bjelkemyr (nyval).

s

12d

S 12e

i

Till revisorer för en tid av ett år valdes lngemar Johansson och Owe Bjelkemyr.
Till revisorssuppleanter för samma tid valdes Rolf Abelsson och Sven
Söderlund.

Till valberedning för en tid av ett år valdes som ordförande Anders Ruthör
och som ledamot Ylva Ferm. Styrelsen kommer också att ulse en tredje

representant i valberedningen.

s13

lnga motioner har inkommit.

s14

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade årsmötet avslutat.
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Före årsmötet:
Prisutdelning KM.
Herrar: Claes Öster
Pojkar: Emil Martinsson
Hcp: Pernilla Ruth6r
Priserna finns att hämta på kansliet.

Efter årsmötet fölide avtackninq av:
lnger Häll och Henrik Bjarnbäck.
Gåva överlämnades också till Sebastian Hörlin och Eva Blomqvist, som tack för
ordförande och sekreterare funktionen vid årsmötesförhandlingar.

Övriqa fråqor:
lnga övriga frågor

Detta var EGK:s 83:e årsmöte och 45 personer var närvarande digitalt via
Teams.

