Protokoll från årsmöte 2011 Arlandastads golfklubb den 7 februari 2012 kl 19.00
1 Ordföranden Per Karlsson välkomnade närvarande medlemmar (36 i år igen) samt skickade runt en
närvarolista som underlag för eventuell röstning.
2 Frågan om årsmötet hade utlyst i enlighet med stadgarna besvarade årsmötet med ja.
3 Årsmötet godkände föredragningslistan för kvällens sammankomst.
4 Till ordförande för mötet utsågs Per Karlsson och till sekreterare Ingvar Svenningsson.
5 Att justera årsmötets protokoll utsågs Agneta Berglund och Gunilla Watts.
6 Kassören Johan Söderberg presenterade årsredovisningen för 2011.
7 Revisorernas granskning av styrelsens förvaltning för 2011 presenterades av Johan Söderberg.
8 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
9 Verksamhetsplan och budget för 2012 presenterades av kassören och godkändes.
10 Till ordförande på ett år valdes Per Karlsson.
11 Till kassör i två år valdes Johan Söderberg
12 Till junioransvarig i två år valdes Victor Olsson
13 Till revisorer på ett år omvaldes Anders Skeppstedt och Max Laewen.
14 Till revisorssuppleanter på ett år omvaldes Anita Koch och Conny Lundqvist.
15 Till valnämndens ordförande på ett år valdes Thomas Persson.
16 Till ledamot i valnämnden på ett år valdes Olle Fredriksson.
17 Att utse ombud till GDF-möte överläts till den nya styrelsen.
18 Ordförande avtackade avgående styrelsemedlemmarna Tommy Hellström, Bo-Gunnar Fransson
och Anna Tibell. Formell avtackning sker senare då de båda förstnämnda var utomlands.
19 Årsmötet avslutades med att ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse.
20 Under gemensamt fika runt öppna spisen i Magasinet gav Per Karlsson de närvarande information
om aktuella driftsfrågor från bolaget . Verksamhetsplanens nyheter presenterades av vice
ordförande Jan-Peter Norstedt. Aktuell information från restaurangen presenterades av Tommy
Köhler. Även receptionen informerade om den kommande säsongen genom systrarna Camilla och
Gabriella Lundqvist samt Olle Fredriksson.
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