
                                                                    

Svensk Senior Golf                              

Årsmöte 2017  på Profu:s kontor, Götaforsliden 13 i Mölndal, den 14 december 2017 
 

Protokoll 
 

§ 1 Årsmötets öppnande 

Föreningens ordförande Bo Rydén hälsade medlemmarna, såväl närvarande som via telefon, 

välkomna till årsmötet samt förklarade möte öppnat. 

 

§ 2 Fastställande av röstlängd. 

Deltagarlistan stämdes av och antalet röstberättigade medlemmar var 15. 

 

§ 3 Frågan om årsmötet behörigen utlysts 

Mötet beslöt att årsmötet hade behörigen utlysts. 

 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänndes. 

 

§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Till ordförande för mötet valdes Ingriel Larsson och till sekreterare Lars Kopp. 

 

§ 6 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordf. skall justera protokollet. 

Till detta valdes Bo Larsson och Sten Åke Larsson. 

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt redovisning av resultat- och balansräkningen för 

verksamhetsåret. 

Presenterades styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret. 

 

§ 8 Revisorernas berättelse. 

Revisorernas berättelse lästes upp av Sivert Berglund för räkenskapsåret  

2016.11.01 - 2017.10.31. Revisorerna föreslog fastställande av förvaltningsberättelse, resultat och 

balansräkning, samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning. 

Mötet fastställde den framlagda balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret 

2016.11.01 - 2017.10.31 

 

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret. 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.11.01 - 2017.10.31. 

 

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter. 
Beslöts att avgiften för 2018 skall vara 500 kr.  

 

§ 12 Fastställande av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår. 

Budgeten för 2017.11.01 – 2018.10.31 presenterades och godkändes av mötet. 

 

 

 



§13 Val av styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning. 

Mötet gjorde följande val: 

 

Styrelse: 

Till ordförande i föreningen valdes  Bo Rydén  1 år omval   

Övriga medlemmar till styrelsen Ulf Sallnäs  2 år nyval 

   Jens Gleisner  2 år nyval  

   Magnus Johansson 1 år omval 

   Sten Åke Larsson 1 år nyval 

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av minst 4 ledamöter och som mest 8. 

  

Revisorer:    Sivert Berglund 1 år omval   

                                           Per Ljungberg 1 år omval 

 

Valberedning:  Vakant, uppdrogs åt styrelsen att utse valberedning 

   eller, om inte valberedning kan utses, åta sig uppdraget.

                                                 

§ 14 Motioner 

Inga motioner inkomna  

 

§ 15 Övriga frågor 

Bo Rydén redogjorde för de omfattande insatser som genomförts under 2017, samt för 

föreningens framtidsplaner, där bl.a. ett arrangerande av EM/ESGA för H70/75 2019 ingår. 

Magnus Johansson berättade kortfattat om 2018 års tävlingsprogram. 

 

§ 16  Avtackning 

Björn Lundgren och Lars Kopp avtackades med vackra prydnadsfat och blommor för gjorda insatser 

under många år i föreningen. 

 

§ 17 Mötets avslutande 

Mötesordföranden Ingriel Larsson tackade deltagande medlemmar för visat intresse, varefter årsmötet 

2017 förklarades avslutat. 

 

 

 

 

                                                                               …………………………………………. 

                                                                                              (Ingriel Larsson)     

Mölndal 2017-14-12 

 

 

 

………………………………….                          …………………………………………. 

             (Lars Kopp)                                                             (Bo Rydén)     

 

 

 

 

 

…………………………………….                     …………………………………………… 

             (Bo Larsson)          (Sten Åke Larsson)            

 


