
Protokoll fört vid årsmöte för Ingelsta Golfklubb 2000-10-25 
  

1. Årsmötet beslutade att låta närvarolistan fungera som röstlängd. 
 
2. Årsmötet förklarades att vara behörigt utlyst. 
 
3. Årsmötet beslutade att fastställa den föreslagna föredragningslistan. 
 
4. Till ordförande för årsmötet utsågs Johan Nilsson och till sekreterare för årsmötet utsågs Per-Erik 
Larsson. 
 
5. Till protokolljusterare, tillika rösträknare, utsågs Thomas Zitman och Ulf Krüger. 
 
6a. Johan Nilsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
Årsmötet beslutade att komplettera verksamhetsberättelsen med att under året har knattegolf 
genomförts och under hösten så arrangerades det första klubbmästerskapet. Med denna 
komplettering beslutade årsmötet att godkänna verksamhetsberättelsen. 
 
6b. Johan Nilsson föredrog föreningens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 
 
7. Revisorernas berättelse föredrogs av Per-Erik Larsson. 
 
8. Årsmötet beslutade att fastställa resultat och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet 
med balansräkningen. 
 
9. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
 
10. Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgifterna enligt följande: 

11a. Årsmötet beslutade att till ordförande i Ingelsta Golfklubb, för en tid av ett år, välja Johan 
Nilsson. 
 
11b. Årsmötet beslutade att till ledamöter i styrelsen, för en tid av två år, välja Anders  
Bergqvist och Per-Erik Larsson. Till ledamöter i styrelsen, för en tid av ett år, beslutade 
årsmötet att välja Catrin Enzell och Elisabeth Zitman. 
 
11c. Till suppleanter i styrelsen, för en tid av ett år, beslutade årsmötet att välja Gunnel Krüger och 
Michael Wahlquist. 
 
11d. Till revisorer, för en tid av ett år, beslutade årsmötet att välja Anders Öhrbäcker och Anders 
Walldeck. 
Till revisorssuppleant beslutade årsmötet att välja Gert Farge. 
 
11e. Till valberedning beslutade årsmötet välja Krister Augustsson och Håkan Cagmo. Krister 
Augustsson är sammankallande. 
 
11f. Till föreningens ombud vid Östergötlands GDF-möte valdes Per-Erik Larsson. 
 

Senior, fullt medlemsskap 2600 kronor
Junior, fullt medlemsskap 1500 kronor
Greenfeemedlemskap 875 kronor
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12. Inga förslag eller motioner hade inkommit inför årsmötet. 
 
13. Under punkten övriga frågor fick årsmötets deltagare möjlighet att lyssna till banägarnas visioner 
och ställa frågor om bolaget och banan. 

  

Åter till klubbsidan 

_______________ ______________
Per-Erik Larsson Johan Nilsson
sekreterare  ordförande
_______________ ______________
Thomas Zitman Ulf Krüger
justeringsman justeringsman
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