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SVENSK SENIORGOLF 
 

 

 
 
Protokoll 
fört vid SSG:s årsmöte onsdagen den 14 december 2021 avseende räkenskapsåret 1 nov 

2020 – 31 okt 2021. Årsmötet avhölls via telefon eller länk. 
 

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 två (2) 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 protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera 
mötesprotokollet 

Valdes Kajsa Häggkvist och Anders Gylling 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. 

Anders Rydberg redogjorde därefter för de i årsredovisningen intagna resultat- och 
balansräkningarna. 

Ordföranden och Anders Rydberg hänförde sig därvid i huvudsak till det material som 
tillställts medlemmarna i samband med kallelsen. 
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8. Revisorns berättelse 

Ordföranden konstaterade att revisorn Thomas Rydén tyvärr har tvingats lämnat 
återbud till årsmötet. 

Anders Rydberg läste upp en sammanfattning av revisorns berättelse, varvid han bl.a. 
konstaterade att revisorn tillstyrkt att balans- och resultaträkningen fastställs, samt 
att han även tillstyrkt att var och en av styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 
sin förvaltning under räkenskapsåret.   

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 medlemsavgiften 
ska vara oförändrad, 700 kronor, samt för de överväganden som styrelsen gjort.   

Beslöts att medlemsavgiften för innevarande räkenskapsår ska vara oförändrad, sju 
hundra (700) kronor.  

12. Fastställande av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 

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.  

Anders Rydberg lämnade därefter vissa kompletterande uppgifter kring några av de 
olika posterna i budgeten. 

Beslöts fastställa budgeten för det kommande räkenskapsåret. 

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. Anna-
Greta Malms, Stig Häggkvists och Ulf Sallnäs´ förordnanden går ut i år. Benita 
Gren Karlssons, Magnus Johanssons och Anders Rydbergs förordnanden går 
ut nästa år.  
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Beslöts välja Stig Häggkvist (2 år, omval), Ulf Sallnäs (2 år, omval) och Anna-
Greta Malm (2 år, omval) 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 
Antecknades att Thomas Rydberg förklarat sig beredd att fungera som revisor 
under det kommande räkenskapsåret. 
 
Beslöts välja (omval) Thomas Rydén till revisor för det kommande 
räkenskapsåret.  
 

d. Valberedning 

Ordföranden inledde med att redogöra för vad stadgarna anger beträffande 
valberedning. Årsmötet kan, men är inte skyldig att, utse en valberedning. 
Efter fråga från ordföranden om årsmötet har förslag till ledamöter i en 
valberedning, konstaterades att det inte fanns några sådana förslag. 

Beslöts att inte utse någon valberedning. Uppdrogs åt styrelsen att själv 
fungera som valberedning. 

14. Motioner 

Antecknades att inga motioner anmälts inför årsmötet. 

15. Preliminärt tävlingsprogram för 2022 

Ordföranden gick igenom det preliminära tävlingsprogrammet för 2022.  

Han konstaterade därvid bl.a. att Polen är ny motståndare 2022 och att den första 
landskampen mot dom kommer att hållas i Polen. I mitten av juli kommer Sverige för 
första gången att möta Portugal på hemmaplan – landskampen kommer att 
genomföras på PGA National. 

Magnus Johansson noterade beträffande OM-tävlingarna, att Nyköpings GK tyvärr 
lämnat negativt besked till att anordna tävlingarna. Han arbetar vidare med att hitta 
en bra anläggning för de sista OM-tävlingarna under våren. Sedan tidigare är det klart 
med PGA National och Hooks GK.  

16. Övriga frågor 

Ordföranden konstaterade att inga övriga frågor anmälts innan årsmötet. 

17. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 
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Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

________________________  __________________________ 

Ulf Sallnäs   Bo Rydén, ordförande 

 

 

    __________________________ 

    Kajsa Häggkvist 

     

 

    _______________________ 

    Anders Gylling 
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Bilaga 1: Deltagarlista 

 

First Name Last Name Club Name 
Ulf Berg Barsebäck Golf 
Benita Gren Karlsson Frösåker Golfklubb 
Anders Gylling S:t Arild Golfklubb 
Kajsa Häggkvist Åda Golf & Country Club 
Stig Häggkvist Åda Golf & Country Club 
Magnus Johansson Bosjökloster Golfklubb 
Anna-Greta Malm Isaberg Golfklubb 
Loredana Petrini-Wahlström Vasatorps Golfklubb 
Anders Rydberg Partille Golfklubb 
Bo Rydén Forsgårdens Golfklubb 
Ulf Sallnäs Saltsjöbadens Golfklubb 
Roy Syle Göteborgs Golf Klubb 
Bertil Ögren Karlshamns Golfklubb 
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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 2 år 
c. Revisor 
d. Valberedning 

14. Motioner 

15. Preliminärt tävlingsprogram under 2022 

16. Övriga frågor 

17. Mötets avslutande 

 


