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Protokoll från årsmöte i Brevikens Golfklubb den 30 mars 2019 i 

Brevik. 
 

 

Jan-Olof Sannö hälsade mötesdeltagarna välkomna. 

§ 1 Fastställande av röstlängd 

Mötet godkände den upprättade närvarolistan som röstlängd för mötet. 30 medlemmar var 

närvarande. ( Bilaga) 

§ 2 Mötets utlysande. 

Kallelse utskickad via e-mail 15/3-19 och varit utlagd på hemsidan. 

Mötet godkände att årsmötet utlysts på rätt sätt. 

§ 3. Fastställande av föredragningslista. 

Årsmötet godkände den föreslagna föredragningslistan. 

 

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Jan Olof Sannö valdes till ordförande för mötet och Roland Gustafsson som sekreterare. 

 

§ 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall 

justera mötesprotokollet 

Göran Eriksson och Ingemar Falk valdes till protokolljusterare.  

§ 6a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelsen föredrogs och kommenterades av ordföranden Jan-Olof Sannö. Han 

framförde också ett tack till alla som under året på olika sätt bidragit. Verksamhetsberättelsen 

godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 6b Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret 

Kassören Leif Karlsson presenterade med kommentarer årsredovisningen. Den godkändes och 

lades till handlingarna. 

§ 7. Revisorernas berättelse 

Lars Gunnarsson föredrog revisorernas berättelse, som godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning år 2018 och överföra underskottet 38346 

kr i löpande räkning. 

Beslutades att lägga resultat- och balansräkning 2018 till handlingarna. 

 

§ 9 Frågan on ansvarsfrihet   

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg. 
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§ 10 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

Inga förslag eller motioner inkomna. 

 

§ 11a Val av två revisorer jämte suppleant 

Arne Hallin och Lars Gunnarsson omvaldes till revisorer på ett år.  

Lars Nilsson omvaldes som suppleant. 

 

§ 11b Val av valberedning 

Rolf Andersson (sammankallande), Lena Johansson och Christer Danehammar valdes till val- 

beredning för en tid av ett år. 

 

§ 12 Mötet avslutas 

Ordföranden Jan-Olof Sannö tackade för förnyat förtroende och deltagarna för visat intresse 

och avslutade årsmötet. 

 

§ 13 Övriga frågor och information  

Hans Sternerup från bolaget Brevikens Golf AB informerade om planerade och pågående 

investeringar, markarbeten, personalrekrytering och bokningar inför den nya säsongen. 

Oskar Leijonborg, klubbens nye tränare, presenterade sig och hälsades välkommen. 

Ordföranden informerade om scorekort OnTag, nytt index, nya skyltar och ny banguide. 

Bo Åberg och ordförande informerade om årets medlemsresa. 

Peter Gustafsson drogs som vinnare i årets utlottning bland medlemsavgifter, som betalts före 

årsskiftet. 

Lena Johansson och Leif Karlsson, avgående styrelseledamöter, avtackades av ordföranden 

med blommor för förtjänstfullt arbete 

 

 

 

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

Jan-Olof Sannö, ordförande  Roland Gustafsson, sekreterare 

 

 

 

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

Göran Eriksson                        Ingemar Falk  


