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Protokoll fört vid höstmöte med Brevikens GK den 27 november 2022 i Brevik. 

 

§ 0. Mötets öppnande. 
Ordföranden Karl-Gustav Björklund hälsade mötesdeltagarna välkomna och  

förklarade därmed höstmötet öppnat. 

§ 1. Fastställande av röstlängd. 
Mötet godkände den förelagda närvarolistan att gälla som röstlängd för mötet 21 medlemmar var 

närvarande (bilaga 1) 

§ 2. Mötets utlysande 
Kallelse har skett via e-mail och via hemsidan. Mötet godkände det sätt varpå höstmötet utlysts.  

§ 3. Fastställande av föredragningslista. 
Den upprättade föredragningslistan godkändes. 

§ 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Karl-Gustav Björklund valdes att som ordförande leda mötet och Pia Lindman till sekreterare. 

§ 5. Val av protokolljusterare 
Lena Johansson och Anna Dahlson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för 

kommande verksamhets- och räkenskapsår. 

Breviken AB har fastställt de olika avgifterna för år 2023. Årsavgiften för fullvärdig medlem höjs till 

5.600kr.  Avgiften till Golfklubben är oförändrad 425 kr. Övriga justeringar presenteras på hemsidan. 

Karl-Gustav Björklund presenterade förslag till verksamhetsplan för 2023 (Bilaga 2) 

Inka Danehammar föredrog förslag till budget för 2023 (Bilaga 3) 

Mötet godkände föreslagen verksamhetsplan och budget. 

§ 7. Val av 
a) Ordförande av styrelsen för ett år 

Fritiof Andersson Swärd valdes till styrelsens ordförande för ett år. 

b) Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande år 

Mötet fastställde att antalet ledamöter skall vara 5 ordinarie samt 2 suppleanter 

c) Val av ordinarie styrelseledamöter 

Jan Svensson, nyval 2 år 

Carina Larsson, nyval 1 år 

Inka Danehammar, omval 2 år 

 Roger Eriksson, omval 1 år 

 Kristoffer Svensson, nyval 1 år.  
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Val av 2 suppleanter för en tid av ett år 

Anna Dahlson, nyval 1 år 

Ulf Börjesson, omval 1 år  

 

d) Ordförande i kommitteér för en tid av ett år 

Herrkommittén Jonas Didriksson 

Damkommittén Carina Larsson 

Tävlingskommittén Jan-Olof Sannö 

Regel/Handicap Vakant 

Juniorkommittén Andreas Söderström Kvick 

Banutvecklingsgruppen Roger Eriksson 

Seriespelsansvarig herr Christer Danehammar 

Seriespelsansvarig dam Carina Larsson 

 

Mötet godkände ovanstående av valberedningen föreslagna styrelse/kommittéordföranden. 

 

§ 8. Behandling av styrelsens förslag och i tid inkomna skrivelser 
Utöver styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget har det inte inkommit ytterligare skrivelser. 

 

§ 9. Mötets avslutande  

Ordförande Karl-Gustav Björklund tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.  

 

Efter höstmötet avslutats vidtog aktuell information: 

Hans Sternerup informerade om de åtgärder och förbättringar som bolaget planerar att föra under den 

närmaste tiden. 

1) Vår PRO kommer 2023 enbart att jobba med Brevikens GK och Ryfors GK, d v s han kommer inte 

att jobba med Hökensås. 

2) Intäkterna för 2022 har gett AB:t en bra handlingsfrihet. Hotellverksamheten har väldigt god 

bokningsfrekvens inför 2023.  

 
 

Karl-Gustav Björklund                                          Pia Lindman 

Ordf.                                                                      Sekr. 

 

Justeras; 

 

/Lena Johansson/   /Anna Dahlson/                                 
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