KALLELSE TILL ÅRSMÖTE/HÖST
DANDERYDS GOLFKLUBB,
Planerad till onsdag den 24 november 2020
Genomförs inte med anledning av Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
FÖREDRAGNINGSLISTA
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 mötet.

5

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte
ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6

Extra punkt: Fastställande av Årsredovisningen för 2019 och beslut
om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för 2019

Årsmötet/Vår den 26 mars, 2020 kunde pga Coronapandemin inte avhålles (dock
skickades årsredovisning 2019 och Revisorernas berättelse till medlemmar den
18.3.2020 se nedan). Inga kommentarer är mottagits till dessa. Mot denna
bakgrund bör formellt beslutas:
- Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för den tid revisionen
avser.
Följande mejl skickades till medlemmarna:
Från
Danderyds Golfklubb <info@danderydsgk.se>
Skicka till
1

Alla
Ämne
Årsmötet/Vår flyttas fram
Klubbens styrelse har enligt rekommendation från SGF beslutet att skjuta upp Årsmötet/Vår, som var kallat till
den 26 mars, 2020, till ett senare tillfälle. Vi kommer eventuellt överväga att genomföra mötet via mejl. Vi
återkommer med beslut om detta senare.
De väsentligaste punkterna på mötet är:
- Verksamhetsberättelsen och Årsredovisningen för 2019. En länk till dessa finns här:
https://www.danderydsgk.se/explorer/files/Arsredovisning%202019%20Danderyds%20Golfklubb.pdf
- Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse nås via denna länk:
https://www.danderydsgk.se/explorer/files/Revisionsberaettelse%20foer%20Danderyds%20Golfklubb_2020.pdf
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Vi hoppas att det finns förståelse för detta beslut.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

7

Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån,
verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och
räkenskapsåret. Se Verksamhetsplanen mm. som finns tillgänglig på
hemsidan senast den 17.11.2020.

8

Fastställande av antal styrelseledamöter
verksamhetsår, enligt § 25. Min 5 och max 7 st.

9

Val av

för

kommande

a klubbens ordförande för en tid av (1) år. (Ebbe Loiborg ställer upp för
omval.)
b Val av ledamot i styrelsen för en tid av (2) år. (Föreslagna är Guije
Sundin-Jacobsen, Johan Melcher Lindholm och Tomas Lindhoff.)
Följande valdes för 2 år 2019; Johan Olsson, Henrik Kjellberg, Kent
Larsson, Fredrik Svanvik. Den föreslagna styrelsen blir då:
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- Henrik Kjellberg
- Guije Sundin-Jacobsen (omval)
- Kent Larsson
- Fredrik Svanvik
- Johan Olsson
- Johan Melcher Lindholm (omval)
-Tomas Lindhoff (omval)
c 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid
av (1) år. (Ev. omval av Leif Gårdal och Lars Eric Holm.)
d 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får
styrelsens ledamöter inte delta. (Föreslagna ordinarie revisorer är
Lars Reuterskiöld (omval), Anders Folke (omval).)
e 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses
till ordförande. ( Inga kandidater.)
f

ombud till GDF-möte. (Förslag Kent Larsson)

8 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. (Inga
förslag inkomna.)
9 Övriga frågor (information och diskussion).
10 Mötets avslutande

Danderyd 2020.11.03
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