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Protokoll 
fört vid SSG:s årsmöte onsdagen den 16 december 2020 avseende räkenskapsåret 1 nov 

2019 – 31 okt 2020. Årsmötet avhölls via telefon. 
 

1. Årsmötets öppnande 

Styrelsens ordförande, Bo Rydén, förklarade årsmötet öppnat och hälsade de 
närvarande välkomna. 

2. Fastställande av röstlängd  

Beslöts fastställa röstlängd, se Bilaga 1. 

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Konstaterades att kallelse till årsmötet skickats ut enligt bestämmelserna i 
föreningens stadgar, minst tre (3) veckor innan, och att årsmötet därför är i behörig 
ordning utlyst. 

4. Fastställande av dagordning 

Beslöts fastställa det förslag till dagordning som bifogats kallelsen, se Bilaga 2. 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Valdes styrelsens ordförande, Bo Rydén, till ordförande för årsmötet och Ulf Sallnäs 
till sekreterare att föra mötesprotokollet. 

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera 
mötesprotokollet 

Valdes Benita Gren Karlsson och Stig Häggkvist till protokolljusterare, tillika 
rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera mötesprotokollet. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt redovisning av resultat- och balansräkning 
för verksamhetsåret 

Ordföranden redogjorde för innehållet i verksamhetsberättelsen, samt för de i 
årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, varvid han i huvudsak 
hänförde sig till det material som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen. 

8. Revisorns berättelse 

Ordföranden konstaterade att föregående årsmöte beslutat att föreningen ska ha en 
eller flera revisorer, samt uppdragit åt styrelsen att försöka hitta en lämplig person. 
Styrelsen hittade en lämplig person, Nicklas Carlén, under våren 2020 men han 



lämnade sitt uppdrag under hösten. Styrelsen har inte ersatt honom med någon 
annan, men har engagerat Britt Henriksson Stenfeldt, ekonomi- och 
redovisningskonsult, som har hanterat bokföringen under del av räkenskapsåret. Hon 
har även sammanställt årsredovisningen och har därutöver gjort ett uttalande kring 
sin granskning, som lästes upp av ordföranden.   

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Beslöts fastställa årsredovisningen, med de däri intagna resultat- och 
balansräkningarna. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 

Beslöts bevilja var och en av styrelseledamöterna ansvarsfrihet för sin förvaltning 
under räkenskapsåret. 

11. Fastställande av medlemsavgifter 

Ordföranden redogjorde för bakgrunden till styrelsens förslag att höja 
medlemsavgiften från 650 till 700 kronor, samt för de överväganden som styrelsen 
gjort. Den föreslagna ökningen är framförallt föranledd av en sannolik anslutning till 
GIT, samt till något ökade kostnader för administration. På fråga från Roy Syle om en 
anslutning till GIT skulle medföra problem för arrangerande klubb med avseende på 
betalning av anmälningsavgifter, så uppgav Magnus Johansson att det inte borde 
uppkomma några problem utan att en anslutning tvärtom borde medföra 
förenklingar eftersom det manuella arbetet minskar väsentligt. Ordföranden tillade 
att en anslutning till GIT kommer att ske på försök för att testa att systemet fungerar 
som det är tänkt.  

Beslöts att medlemsavgiften för innevarande räkenskapsår ska vara sjuhundra (700) 
kronor.  

12. Fastställande av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår 

Ordföranden redogjorde för bakgrunden till förslaget till budget, samt för de 
överväganden som styrelsen gjort, varvid han i huvudsak hänförde sig till det förslag 
till budget som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.  

Beslöts att fastställa budgeten enligt förslag. 

13. Val av 
a. Ordförande för SSG för en tid av 1 år 

Beslöts välja Bo Rydén till ordförande.  
b. Styrelseledamöter på 1 år resp. 2 år 

Ordföranden inledde med att redogöra för vad stadgarna anger beträffande 
antalet styrelseledamöter, som ska vara lägst fyra (4) och högst åtta (8). Han 
redogjorde därefter för de nuvarande ledamöternas förordnanden. Benita 
Gren Karlssons, Magnus Johanssons och Sten-Åke Larssons förordnanden går 
ut i år. Stig Häggkvists, Maya Ribers och Ulf Sallnäs´ förordnanden går ut nästa 
år. Maya Riber har beslutat att lämna styrelsen och Sten-Åke Larsson har 
avböjt omval. Styrelsen har föreslagit att Anna-Greta Malm ersätter Maya 
Riber och att hon väljs på ett (1) år. 



Beslöts välja Benita Gren Karlsson (2 år, omval), Magnus Johansson (2 år, 
omval), Anna-Greta Malm (1 år, nyval) och Anders Rydberg (2 år, nyval) till 
ledamöter. 
Antecknades att styrelsen därefter består av Bo Rydén (ordförande), Benita 
Gren Karlsson, Anna-Greta Malm, Magnus Johansson, Stig Häggkvist, Anders 
Rydberg och Ulf Sallnäs. 

c. Revisor 
Ordföranden uppgav, med hänvisning till punkt 8 ovan, att ingen lämplig 
person har kunnat identifieras. Tomas Rydén anmälde sitt intresse av att 
fungera som revisor under räkenskapsåret. 
Beslöts välja Tomas Rydén till revisor för det kommande räkenskapsåret.  

d. Valberedning 

Beslöts att inte utse någon valberedning. Uppdrogs åt styrelsen att försöka 
hitta en valberedning inför nästa ordinarie årsmöte och att i annat fall själv 
fungera som valberedning. 

14. Motioner 

Antecknades att inga motioner anmälts inför årsmötet. 

15. Uppdatering av SSG:s stadgar 

Ulf Sallnäs gick igenom det nya förslaget till stadgar som tillställts medlemmarna i 
samband med kallelsen, se Bilaga 3, och redogjorde för bakgrunden till förslaget samt 
för de väsentligaste ändringarna. 

Beslöts fastställa styrelsens förslag till ändrade stadgar som därmed träder ikraft 
omedelbart. 

16. Preliminärt tävlingsprogram under 2021 

Ordföranden inledde med en kort beskrivning av det förslag till rankingsystem för 
herrar som överlämnats till ESGA. Han fortsatte därefter med en kort och allmän 
genomgång av tävlingsprogrammet, varvid han i huvudsak hänförde sig till 
dokumentet ”Preliminär skiss till Tävlingsprogram för 2021” som tillställts de 
medlemmar som anmält sig att delta vid årsmötet. Ordföranden överlämnade 
därefter ordet till Magnus Johansson och Per Backström som lämnade en närmare 
redogörelse för vårens OM-tävlingar. Per Backström betonade särskilt att de 
anläggningar som är aktuella för OM-tävlingarna ska ha två banor – eller åtminstone 
att de städer som kan vara aktuella har två banor – för att förhoppningsvis alla som 
vill spela ska få möjlighet att göra det. Ett viktigt urvalskriterium är att sprida ut 
tävlingarna geografiskt och med hänsyn till deras kvalitet under aktuell del av 
säsongen. Alla banor där OM-tävlingar spelas ska möta högt ställda krav på kvalitet. 

17. SSG:s 20-årsjubileum; vi firar det under 2021 

Ordföranden redogjorde för tankarna kring föreningens 20-årsjubileum, som p.g.a. 
Coronapandemin kommer att hållas i maj 2021 istället för som tidigare planerats i 
maj 2020. Jubileumsfirandet ska ske på Hook söndagen den 16 maj. Hela 
anläggningen är bokad, restaurangen kan ta flera hundra gäster och Helen Alfredsson 



har förklarat sig villig att hålla ett anförande och att hålla en clinic för i första hand 
damerna. 

18. Övriga frågor 

Ordföranden konstaterade att inga övriga frågor anmälts innan årsmötet. 

19. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

________________________  __________________________ 

Ulf Sallnäs   Bo Rydén, ordförande 

 

 

    __________________________ 

    Benita Gren Karlsson 

 

 

    __________________________ 

    Stig Häggkvist 

 

  



Bilaga 1: SSG:s årsmöte 2020 – röstlängd (14 st.) 
  

Bo Rydén, 570507–007 

Magnus Johansson, 610421–009 

Benita Gren Karlsson, 540717–022 

Stig Häggkvist, 570426–018 

Roy Syle, 441101–004 

Robert Martinson, 540125–013 

Ragnar Bruce, 540808–013 

Anna-Greta Malm, 530501–007 

Tomas Rydén, 460630–031 

Kajsa Häggkvist, 610220–009 

Anette Sjölin, 681122–001 

Ulf Sallnäs, 560730–004 

Per Backström, 540310–019 

Sten-Åke Larsson, 500111–015 

 

  



Bilaga 2: Dagordning 
 

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera 
mötesprotokollet 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt redovisning av resultat- och balansräkning för 
verksamhetsåret 

8. Revisorns berättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 

11. Fastställande av medlemsavgifter 

12. Fastställande av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår 

13. Val av 
a. Ordförande för SSG för en tid av 1 år 
b. Styrelseledamöter på 1 år resp. 2 år 
c. Revisor 
d. Valberedning 

14. Motioner 

15. Uppdatering av SSG:s stadgar 

16. Preliminärt tävlingsprogram under 2021 

17. SSG:s 20-årsjubileum; vi firar det under 2021 

18. Övriga frågor 

19. Mötets avslutande 

 

  



Bilaga 3: Förslag till uppdatering av stadgarna 
 

Stadgar för Svensk Seniorgolf Ideell Förening, org.nr. 802515-3944 
Svensk Seniorgolf (”SSG”) är en ideell förening som bildades den 9 mars 2000 som 
SSGS - Svenska Seniorers Golfsällskap. Senare har namnet ändrats till SSG - Svensk 
Seniorgolf. SSG har sitt säte i Kungsbacka. 
 
§ 1  Ändamål och syfte m.m. 

1.1 SSG:s ändamål och syfte är att ge seniorgolfare med uttalat intresse av att utveckla 
sin golf, möjlighet till detta under trivsamma former och genom klubböverskridande social 
samvaro med andra seniorgolfare, samt genom tävlingsverksamhet nationellt och 
internationellt. 

1.2 SSG ska vara medlem i ESGA (European Senior Golf Associations) och ESLGA 
(European Senior Ladies Golf Association). 
 
§ 2  Medlemskap, utträde och uteslutning 

2.1 Berättigad att ansöka om medlemskap i SSG är golfare som är ansluten till svensk 
golfklubb och som under det år ansökan görs uppnått 50 års ålder för damer och 55 års 
ålder för herrar, samt vid tiden för ansökan har en golfhandicap på 25,0 eller lägre för 
damer och en golfhandicap på 20,0 eller lägre för herrar. 

2.2 Medlem kan när som helst söka utträde ur SSG. Medlem har inte rätt att återfå 
någon del av inbetald årsavgift.  

2.3 Styrelsen kan utesluta medlem som uttalat motarbetat SSG:s ändamål och syfte, 
eller som brutit mot SSG:s tävlingsbestämmelser, eller som styrelsen annars anser vara 
uppenbart olämplig som medlem i SSG. Uteslutning kan endast ske om minst fyra (4) 
styrelseledamöter är närvarande och om minst 3/4 av de närvarande ledamöterna röstar 
för en uteslutning. 
 
§ 3  Beslutande organ 

3.1 Ordinarie årsmöte, extra årsmöte och styrelsen är SSG:s beslutande organ. 
 
§ 4 Årsmöte 

4.1 Årsmötet, som öppnas av styrelsens ordförande, är SSG:s högsta beslutande organ. 
Årsmötet väljer ordförande för årsmötet. 

4.2 Årsmötet väljer styrelse, styrelsens ordförande och om man så beslutar valberedning 
och revisor. 

4.3 Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 januari året efter räkenskapsårets 
utgång. Styrelsen kan kalla till extra årsmöte när så är påkallat. 

4.4 Kallelse och dagordning ska utsändas till medlemmarna tidigast sex (6) och senast 
två (2) veckor före årsmötet. 

4.5 Motion till ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 november. 

4.6 Beslut sker genom omröstning. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande 
utslagsröst. 

4.7 Årsmötet beslutar om medlemsavgifter för det kommande räkenskapsåret. Styrelsen 
har dock rätt att göra individuella undantag i begränsad omfattning, t.ex. om någon 
önskar bli medlem i SSG när en betydande del av säsongen redan har gått eller om 
någon önskar bli passiv medlem.  



4.8 Ändring av SSG:s stadgar sker genom beslut av årsmötet varvid medlemmar som 
utgör minst 3/4 av de närvarande medlemmarna måste rösta för en ändring. 

4.9 Protokoll ska föras av årsmötets ordförande, eller av en av ordföranden utsedd 
person. Protokollet ska justeras av ordföranden (om denne inte fört protokollet) samt av 
en av årsmötet utsedd justeringsperson. 
 
§ 5  Styrelse 

5.1 Styrelsen leder och verkställer SSG:s syften och mål.  

5.2 Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter. En av 
ledamöterna ska av årsmötet utses till ordförande. 

5.3 Styrelsen kan utse ledamöter med särskilt ansvar för olika områden, t.ex. 
sekreterare, ekonomiansvarig och, tävlingskommittéansvarig. 

5.4 Ordföranden väljs för en tid av ett (1) år medan övriga ledamöter väljs för en tid av 
(1) eller två (2) år, på så sätt att inte samtliga ledamöter byts ut vid ett och samma 
tillfälle. 

5.5 SSG representeras utåt av ordföranden eller, vid förfall för ordföranden, av annan 
ledamot som utses av styrelsen. 

5.6 Om styrelsemedlem lämnar sitt uppdrag under ett pågående räkenskapsår kan 
styrelsen ersätta denne utan godkännande av årsmötet. 

5.7 Styrelsen är beslutsför om minst tre (3) ledamöter är närvarande (se dock punkt 2.3 
ovan). Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 

5.8 Styrelsen skall hålla minst fyra (4) protokollförda sammanträden per räkenskapsår.  
 
§ 6  Räkenskapsår och revision 

6.1 Räkenskapsåret ska vara den 1 november till och med den 31 oktober. 

6.2 Årsmötet kan besluta att välja en (1) eller flera revisorer, som i så fall väljs för en 
period på ett (1) år. Om ett revisionsbolag väljs till revisor, ska en huvudansvarig revisor 
utses. 

6.3 Räkenskaperna ska vara revisorn tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet. 

6.4 Revisionen ska genomföras med beaktande av god svensk revisionssed. 
 
§ 7  Valberedning 

7.1 Årsmötet kan besluta att välja en valberedning. Valberedningen ska i så fall bestå av 
två (2) eller tre (3) ledamöter varav en (1) ska utses till ordförande. Om årsmötet inte 
beslutar att välja en valberedning, utgör styrelsen valberedning. 

7.2 Valberedningen ska senast den 30 november till styrelsen överlämna sitt förslag till 
val av styrelse och eventuellt revisorer och valberedning. Om styrelsen utgör 
valberedning, ska förslag till val av styrelse och eventuellt revisorer och valberedning tas 
in i kallelsen till ordinarie årsmöte. 
 
§ 8 Föreningens upplösning 

8.1 SSG kan upplösas genom beslut av årsmöte (ordinarie eller extra) om medlemmar 
som utgör minst 3/4 av de närvarande medlemmarna röstar för en upplösning. Beslut om 
eventuella innestående medel och tillgångars användande ska fattas av årsmötet i 
samband med beslut om föreningens upplösning. 

  _____________________ 
 

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte den 16 december 2020. 


