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Årsmöte  - Brevikens GK 
Datum; 2022-03-26 
Plats; Brevikens Restaurang,  kl 14.00 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Jan-Olof Sannö hälsade alla välkomna och äskade en tyst minut för våra medlemmar som gått ur 
tiden, därefter förklarade han årsmötet öppnat. 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd 
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades.  
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden. 
 
§ 3 Årsmötets behöriga utlysande 
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst. 
 
§ 4 Fastställande av föredragningslista 
Årsmötet beslutade att godkänna årsmötets föredragningslista med tillägg § 11 se nedan. 
 
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Årsmötet beslutade att välja Jan-Olof Sannö till mötesordförande samt Pia Lindman till sekreterare 
för årsmötet. 
 
§ 6 Val av två personer att justera protokollet och tillika rösträknare för mötet 
Årsmötet beslutade att välja Lena Johansson och Rosita Gunnarsson till protokolljusterare och 
tillika rösträknare för mötet, vilka skall jämte ordföranden justera mötesprotokollet.  
 
§ 6a Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2021 presenterades för årsmötet. 
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 
 
§ 6b Årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret 
Årsredovisning (resultat- och balansräkning) redovisades för årsmötet.  
Budgetplanen för 2022 förevisades för kännedom. 
Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomisk berättelsen, vilken lades till handlingarna.   
 
§ 7  Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen presenterades för årsmötet, vilken lades till handlingarna. 
Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen.  
 
§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning 
Årsmötet beslutade fastställa balans-och resultaträkning samt disposition av överskott resp 
underskott i enlighet med balansräkningen. 
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§ 9 Frågan om ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
§ 10 Behandling av inkomna motioner 
Motionen från höstmötet - motionen avseende lägre spelavgift för de som är 85+.  
Bolaget avslår motionen. 
Inga övriga inkomna motioner  
 
§ 11 Fyllnadsval av ordförande i föreningen 
Valberedningens förslag; Karl Gustav Björklund (1 år).  Årsmötet beslutade att godkänna 
valberedningens förslag.  
 
§ 11 a  Val av (2) revisorer jämte suppleanter 
Valberedningens förslag; Sammankallande Peter Kjellgren (1 år), Ingemar Falk (1 år).  
Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag. 
Valberedningen saknar kandidat till suppleantposten. Frågan bordlades. 
 
§ 11 b Val av (3) ledamöter i valberedningen 
Valberedningens förslag;  Rolf Andersson (1 år) ordf, Christer Danehammar (1 år) 
Styrelsen fick i uppdrag att utse en representant. 
Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag. 
 
§ 12 Mötets avslutande 
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 
 
§ 13 Övriga frågor/information och diskussion 
Dragning av fritt medlemskap för 2022; Vinnare blev Pia Leoo. 
 
Information från AB (Hans Sternerup); 
Förvaring av klubbor och vagn, nytt för i år – vi får inte ha något batteri på plats – detta är 
beroende av brandrisken vilket är beslut av försäkringsbolagen. 
 
Andreas Rundberg Kvick är nyanställd han kommer på sikt efterträda Björn ”Texaco” Johansson 
som head-keeper. 
 
Banåtgärder – stor dränering vid hål 16. Ny bevattning på hål 11 och 12. Hybridgräs på hål 5, 14 
och 16 enbart på gul tee. 
 
Restaurang och Hotelldelen öppnar båda den 1 april. Om vädret tillåter öppnar även banan. 
 
Ny servicevagn, kommer ställas upp mitt emot 1:ans utslag. Det kommer även finnas möjlighet att 
tömma latrin. Elen i stolparna på campingen kommer höjas till 10 Amp.  
 
Det kommer även tillkomma två laddningsplatser för personbilar på parkeringen.  
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Skoter-laddning kommer ordnas vid gamla boule-banan.  
 
Karl Gustav Björklund tackade för förtroende som nyvald ordförande.  
 
Hör gärna av dig till styrelsen om du har frågor eller idéer som rör verksamheten. 
 
 
 
/Jan-Olof Sannö, ordf/  /Pia Lindman, sekr/ 
 
 
 
 
 
/Lena Johansson/   /Rosita Gunnarsson/ 
 
 

 

                        

 

 

 
 


