
 
 

Höstårsmöte 2020 
 
Protokoll från Lindesbergs Golfklubbs höstårsmöte torsdagen den 26 november online via 
Microsoft Teams. 
 
Närvarande: 38 medlemmar enligt digital närvarolista. 
 
§ 1.   Mötets behöriga utlysande. 

Kallelse tillsammans med föredragningslista och bilagor har funnits på klubbens 

hemsida tre veckor före mötet. Höstårsmötet ansågs vara behörigen utlyst. 

 

§ 2. Fastställande av röstlängd.  
 Mötet beslöt att den digitala närvarolistan även skall gälla som röstlängd. 
 
§ 3. Föredragningslista.  
 Mötet beslöt att fastställa föredragningslistan. 
 
§ 4. Val av ordförande och sekreterare på höstmötet. 
 Till ordförande för mötet utsågs Leif  Karlsson. 
  Till sekreterare för mötet utsågs Stefan Leskinen. 
 

§ 5.  Val av två justerare som jämte ordföranden skall justera protokollet.  
Till justerare utsågs Annika Kanto och Anki Karlsson. 

 

§ 6. Inkomna motioner. 

 Inga inkomna motioner. 

 

§ 7. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.  

 Mötet beslutade att antalet ska vara sex ledamöter samt ordförande.  

  

§ 8. Fråga om arvode för styrelsen. 990 kr/år. Beslut togs om att behålla summan för 

arvodet.  

 

§ 9.  Val av klubbordförande att verka från 1 januari nästkommande år.  

Christer Kanto valdes. 

 

§ 10. Val av halva antalet styrelseledamöter att verka från 1 januari nästkommande år. 

Gunilla Wretling (omval), Inger Salomonsson (nyval) och Johan Nordh (nyval) 

valdes på två år.  

 

§ 11. Fastställande av årsavgifter. Mötet beslutade att årsavgiften för 2021 höjs med 250 

kr för fullvärdiga medlemmar och 100 kr för vardagsmedlemmar. 

 



 
 
§ 12.  Christer Kanto redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan och 

presenterade styrelsens förslag till budget 2021. En prognos för 2020 presenterades 

som pekar på ett positivt resultat.  

Höstårsmötet beslutade att godkänna Verksamhetsplanen. 

Höstårsmötet beslutade att godkänna Budgeten. 

 

§ 13. Höstårsmötet beslutade att välja Bengt Svensson och Lars-Olov Green till revisorer 
för 2021. Till suppleanter valdes Birgitte Thellefsen och Kjell Gullbrand.   

 

 

§ 14.  Vid höstårsmötet väckta frågor.  

Inga väckta frågor. 

 

§15.     Mötets avslutande. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse och 

konstaterade samtidigt att den digitala mötesformen via Teams fungerat alldeles 

utmärkt. 

 

 

 

Mötesordföranden 

 

 

 .................................................... 

Leif Karlsson 

 

 

 

Justeras 

 

 

....................................................              .................................................... 

Annika Kanto  Anki Karlsson 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 .................................................... 

Stefan Leskinen 

 


