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Danderyds Golfklubb 

Årsmöte våren 2020 

Plats: Digitalt 

Tid: 2021-03-24, kl.18.30  
 
Närvarande: Guije, Kent, Ebbe, Henrik, Fredrik, Johan O. samt revisorer 

Anders F & Lars R. medlemmar Lars Söderberg, Stephen Archer.  

1. Fastläggande av röstlängd för mötet 

Samtliga närvarande närvarade digitalt (Zoom) 

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

Konstaterades att mötet utlysts i god tid och på korrekt sätt. 

3. Fastläggande av föredragningslista 

 

Föredragningslistan fastlades, med ett supplement under pkt. 6 gällande 2019 verksamhets 

berättelse och årsredovisning: Fastställande av resultat och balansräkning. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande på mötet valdes som ordförande Ebbe Loiborg och till sekreterare Kent 

Larsson 

5 Protokoll justerare 

Stephen Archer och Anders Folke valdes att justera protokollet (e-mail) 

6.  

Extra punkt: Från det planerade Årsmöte den 26 mars 2020: 

- Verksamhetsberättelsen och Årsredovisningen för 2019. Henrik redogjorde 

summarisk. 

- Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-

samhets- och räkenskapsåret. Revisorn redogjorde för revisorernas arbete och tillstyrkte 

styrelsens förvaltning 

- Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott 

respektive underskott i enlighet med balansräkningen. Ja. 

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Ansvarsfrihet 

beviljades 

Extra punkt: Från det planerade Årsmötet den 24 november 2020: 
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- Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, 

verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och 

räkenskapsåret (2021). Henrik redogjorde för använd periodiseringsmetod 

mellan 2020 och 2021 under hänsyntagen till de stora projekten möjliggjort av 

det goda resultat under 2020. Även om senare beslutat Greenfee höjning. 

- Val av ordförande, övrig styrelse, suppleanter och revisorer kunna inte 
genomföras, men alla Kandidater accepterade att fortsätta till Årsmötet höst 
2021. Detta godkänts av Årsmötet och styrelsen kan fortsätta till nästa 
ordinarie Årsmöte i november 2021. 
 

7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räken-

skapsåret 2020. 

Henrik redogjorde kort för 2020 års verksamhet. Ett lysande år! Medlemsantalet upp 

med ca 20%, 987 medlemmar och högsta juniorandel av hele golfsverige. 

Konstaterades att klubbens ekonomi är god och att det fanns utrymme för stora 

förbättringar i bana/klubbhus som genomförts under 2020 och fortsatt in i 2021. 

 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-

samhets- och räkenskapsåret. Konstaterades utan anmärkningar. 

9.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott re-

spektive underskott i enlighet med balansräkningen. Ja. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

Ansvarsfrihet beviljades 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga motioner 

hade inkommit. 

12. Övriga frågar: Synpunkten på olika förslag till banförbättringar diskuterades t.ex. 

dränering. Ebbe tackade klubbens medarbetare och styrelse för den fantastisk stora 

insats utan vilken det inte hade varit möjligt att hantera den stora 

spelartillströmningen och de många projekt.  

13. mötet avslutades. 

Justeras: 

Ebbe Loiborg, mötesordförande 

Steven Archer               Anders Folke 
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