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Årsmöte  - Brevikens GK 
Datum; 2023-03-25 
Plats; Brevikens Restaurang,  kl 14.00 

 
§ 1 Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Karl-Gustav Björklund hälsade alla välkomna, 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 Karl-Gustav Björklund 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 Monika Ramhöj till protokolljusterare och tillika 
rösträknare för mötet, vilka skall jämte ordföranden justera mötesprotokollet.  
 

§ 6a Verksamhetsberättelse (2022) 
Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2022 har presenterats i god tid på hemsidan. Ingen övrig 
presentation. 
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 2023 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. 
 

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. 
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§ 10 Behandling av inkomna motioner 
Inga övriga inkomna motioner  
 

§ 11 Fyllnadsval av Regel/Hcp ansvarig i föreningen 
Valberedningens förslag; Regel/Hcp ansvarig övergår till tävlingskommittén/GIT-ansvariga. 
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. Årsmötet bedömde att vi inte längre behöver någon 
suppleant. 
 

§ 11 b Val av (3) ledamöter i valberedningen 
Valberedningens förslag;  Christer Danehammar (1 år) ordf, Vakant  (1 år) 
Styrelsens (nya) representant är Jan Svensson.  
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 2024 ; Vinnare blev; Pia Karlsson, Tibro 
 
Information från AB (Hans Sternerup); Banans kvalitét har höjts över åren, de närvarande greenkeepers 
som fanns på plats fick en rungande applåd. Björn “Texaco” Johansson gör sin sista säsong, Andreas 
Söderström Kvick går in i hans ställe. Banan är helt klar för spel. 
”Toalett/dusch-huset” kommer även finnas på plats denna säsong.  
 
Information från Hotell & Restaurang (Matthias Borger) 
Verksamheten öppnar lördag 1 april. Bokningsläget; 2.600 är redan sålda (4.200 nätter förra åren) 
 
Förslag från Jens Ramhöj; Infartssträcka – plugga igen den norra infarten, samt göra in och utfart på den 
södra infarten, vilket innebär ökad säkerhet. Hans Sternerup noterade frågan men lovade ingenting. 
 
Fritiof Andersson Swärd tackade för förtroende som nyvald ordförande. Hör gärna av dig till styrelsen om 
du har frågor eller ideér. 
 
 
 
/Karl-Gustav Björklund, ordf/  /Pia Lindman, sekr/ 
 
 
 
 
/Lena Johansson/   /Monika Ramhöj/ 

 

 


