
Årsmötet i Kungsbacka Golfklubb -15 april 

 

Det planerade årsmötet 15 april har liksom många andra frågor om sammankomster ställt 

till det rejält i samband med Covid-19 och dess effekter på det mesta i hela vårt samhälle. 

Vi har i styrelsen diskuterat olika alternativ, men fastnat på att ändock genomföra årsmötet, 

dock i en något annorlunda form. Naturligtvis med beaktande av förbud mot större 

sammankomster över 50 personer, men också med hänsyn till allas omdöme och risker att 

samlas. 

Klubbens nu gällande stadgar stipulerar att Årsmötet skall hållas senast 15 april. För flertalet 

bolag i Sverige och föreningar gäller ofta 30 juni som senaste årsmötesdag, varför dessa kan 

skjuta upp sina möten till dess. Detta kan vi tyvärr inte göra. 

Regeringen har nyligen föreslagit Riksdagen att stifta en temporär lag under 2020 just för att 

underlätta för stämmor- såväl för Bolag som Föreningar- att kunna genomföra årsmöten 

under våren genom bl.a. poströstning och dessutom fullmakt genom ombud till 

gemensamma personer, även om detta strider mot ev. stadgar. Våra nuvarande stadgar 

stipulerar att ombud icke får utses samt att röstlängd räknas bara på närvarande 

medlemmar, något som alltså sätts ur spel genom denna lagstiftning, som avses tillämpas 

from 15 april! – dvs samma dag som vår aviserade stämma. 

Bifogat återfinnes – utöver de sedvanliga Årsmöteshandlingarna inkl. verksamhets-

berättelse, även en kombinerad ”poströstningsblankett” per mail till följande länk 

arsmote@kungsbackagk.se , vilken utgår från dagordningen med styrelsens förslag på de 

olika beslutspunkterna. Dessa är som brukligt under vårmötena starkt begränsande, främst 

innehållande beslut kring det gånga året. Vill man istället lämna FULLMAKT till styrelsen 

eller någon annan kan samma blankett användas. 

Ovanstående blankett skall återsändas per mail  senast tisdagen den 14 april, och ingår då i 

såväl röstlängd som avgivna röster. 

Vi rekommenderar Er att utnyttja denna möjlighet att ”poströsta”. Något förbud att fysiskt 

deltaga kan vi dock inte utfärda. Vi räknar dock med ett mycket mindre fysiskt deltagande 

än bruklig och anpassar agendan därefter.  

Styrelsen avser att återkomma med ett informationsmöte så snart Covid-19 restriktionerna 

har släppt och att vi får samlas i större sällskap. 

 

Styrelsen 

 

mailto:arsmote@kung#sbackagk.se

