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Protokoll fört vid Årsmöte med Tobo GK 

 

Dag:  söndagen den 18 april 2021 

Plats:  digitalt via Teams 

Närvarande: 13 st medlemmar 

 

§ 1  Öppning 

Ordförande Kenneth Johansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Fastställande av röstlängd 

Beslutas att dagens närvarolista skall användas om behov av röstlängd krävs vid 

omröstningsfråga. 

 

§ 3 Utlysning 

Konstateras att mötet har utlysts inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.  

 

§ 4 Föredragningslista 

Beslutas att fastställa den föreslagna föredragningslistan. 

 

§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Beslutas att utse Kenneth Johansson till mötesordförande och Leif Carlsson 

till mötessekreterare. 

 

§ 6 Val av två justerare, tillika rösträknare 

Beslutas att utse Ingvar Lampert och Leif Holmberg till justerare, tillika 

rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet. 

 

§ 7  

a)  Verksamhetsberättelse (bilaga 1) 

Beslutas att med godkännande lägga den till handlingarna. 

 

b)  Årsredovisning (bilaga 1) 

Beslutas att med godkännande lägga den till handlingarna.  

 

§ 8 Revisorernas berättelse (bilaga 2) 

Revisorernas berättelse visar på en klanderfri förvaltning och föreslår årsmötet att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 

§ 9 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition 

av överskott/underskott i enlighet med balansräkningen. 

Beslutas att fastställa årets resultat och balansräkning. Underskottet 

balanseras i ny räkning. 
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§ 10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser 

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för revisionsperioden. 

 

§ 11 Fastställande av styrelseledamöter och suppleanter för 

kommande verksamhetsår 

Beslutas att styrelsen skall bestå av ordförande, sex ordinarie ledamöter och 

två suppleanter. 

 

§ 12  

a) Val av ordförande 

Kenneth Johansson (omval) utses till ordförande på ett år. 

 

b) Val av styrelseledamöter 

Karin Hörnlund (omval) utses på två år, Ola Daxberg (nyval) utses på två år, 

Håkan Karlsson (omval) utses på ett år. 

Kvarstående i styrelsen är Leif Carlsson, Torsten Dufva och Robert 

Danielsson. 

 

c) Val av två suppleanter med för dem fastställd turordning 

Mats Nilsson (omval) och Stefan Torstensson (omval) utses på ett år. 

 

d) Val av revisorer och suppleanter 

Karin Nilsson (omval) och Johan Hemmingsson (omval) utses till ordinarie 

revisorer under ett år. Ulf Berg (omval) utses till suppleant under ett år. 

 

e) Val av ledamöter i valberedningen 

Beslutas att representant/er från våra kommittéer skall utgöra valberedning 

under verksamhetsåret. En sammankallande från den gruppen skall utses. 

 

§ 13  Behandling av i rätt tid inkomna motioner och styrelseförslag 

Inga motioner eller förslag har kommit in för behandling. 

 

§ 14 Verksamhetsplan (bilaga 3) 

Styrelsens verksamhetsplan godkännes. 

 

§ 15 Övriga frågor 

 Synpunkter finns på klubbens hemsida när det gäller innehåll och 

uppdateringar. Konstateras att vi behöver bli bättre på detta.  
 

 Ny välkomstskylt är under tillverkning och kommer att sättas upp inom 

kort. 
 

 Klubbens nya Nyhetsbrev har mottagits positivt. 
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 Diskuteras arbetet i våra kommittéer, konstateras att några av dem behöver 

uppdateras. 

 

§ 16 Avslutning 

Ordföranden förklarar därmed mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet Justerat Justerat Justerat 

    

    

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. 

Leif Carlsson Kenneth Johansson Ingvar Lampert Leif Holmberg 

mötessekreterare mötesordförande   

 


