
Protokoll fört vid Årsmötet med Orresta Golfklubb som hölls digitalt tisdagen den 9 mars 2021 kl 

18.00 

 

§1 - Årsmötet Öppnades 

Ordförande Tony Dahl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2-  Fastställande av röstlängd för mötet 

Registrering av närvarande medlemmar har skett. Antalet närvarande röstberättigade medlemmar 

var 12st 

§3- Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt 

Information om mötet gick ut i februari med brev och har även funnits på hemsidan under 

Golf/Medlemmar/Årsmötet 2021 

§4 -Fastställande av föredragningslista 

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen 

§5- Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Tony Dahl och till sekreterare Henrik Forsberg 

§6 -Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Eva Holm & Mats Holm  

§7-Styrelsen verksamhetsberättelse för 2020 

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för 2020 som även är anslagen på på hemsidan. 

§8 -Styrelsens årsredovisning för 2020 

Ser bra ut fått in mycket bidrag och ökade medlemsantal lades med godkännande till handlingarna 

§9 -Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 

Revisionsberättelsen, där styrelsen föreslås att få ansvarsfrihet för 2021 lästes upp och godkändes 

§10- Fastställande av resultat 

Beslutade att fastställa resultat- balansräkningar samt att överskottet uppgående till 54952,06:-ska 

balanseras i ny räkning. 

§11- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 Januari 2020 - 31 december 2020 

§12- Fastställande av budgeten 

Årsmötet beslutade att fastställa budgeten för 2020 som presenterades av Carin Lewenhaupt 

§13- Fastställande av verksamhetsplan 2021 

Verksamhetsplan för 2021 godkändes, Förslag kom in att göra något för medlemmarna av 

överskottet av resultatet 



 

§14- Information om medlemsavgifterna Orresta Golf AB 

Medlemsavgifterna höjs lite och allt finns att läsa om på hemsidan  

§15- Val 

a) Till klubben valdes ordförande Tony Dahl på 1 år 

b) Till ledamöter omvaldes Henrik Forsberg och Niklas Löthegård  på 2 år 

c) Till revisorer valdes Hans Eklund & Göran Pettersson på 1år 

d)Till ledamöter i Valberedningen valdes Anders Gerhard på 1 år.Sammankallande blir sittande Ari    

Ryn Kallioniemi 

e) Som ombud till Västmanlands Golfdistrikts årsmöte valdes Tony Dahl och det beslutades att   

styrelsen avgör vem som blir ersättare 

§16 Motioner 

Inga motioner har inkommit 

§17 Övriga Frågor 

Införande av Orange tee (damer över 65år) & blå tee (herrar över 65år) togs upp och frågan ska 

diskuteras vidare i styrelse 

9ans greenbunkrar jobbas det med.  Övriga kvarvarande bunkrar gör man iordning i höst, 

Orresta Gk är med i golfhäftet ett år till 

Nya hemsidan försenad men kommer att bli av 

§18 Årsmötet Avslutades 

Tony Dahl tackade alla närvarande för visat intresse och innan han avslutade årsmötet avtackades 

Tävlingsledaren Fredrik Forsberg , revisorerna Herman Arosenius & Lars Olof Ek samt 

valberedningens Göran Sandberg .  

 

Orresta som ovan 

 

-----------------------------                                             ------------------------------------- 

Tony Dahl ordförande                                            Henrik Forsberg , sekreterare 

 

 

Justeras: 

-----------------------------                                           --------------------------------------- 

Eva Holm                                                                 Mats Holm 


