
 

  

MEDLEMMARNA I KUNGSBACKA GOLFKLUBB KALLAS HÄRMED TILL HÖSTENS ÅRSMÖTE 
 

TID: TORSDAG 24 NOVEMBER 2022 KL 18:00 
 

PLATS: MATVERKET, KRAFTVÄGEN 2, KUNGSBACKA  
ALTERNATIVT DIGITALT (ANSLUTNING 17:45-18:00)  

 
ANMÄLAN: SENAST DEN 17 NOVEMBER, VIA MIN GOLF LÄNK 

 
Höstens Årsmöte kommer att hållas i Matverkets lokal med möjlighet att delta digitalt.   
Digitalt: Uppkoppling sker då via dator, telefon eller surfplatta och länk till mötet skickas via e-post till alla som har 
föranmält sitt deltagande via Min Golf. Det är viktigt att alla som avser delta kontrollerar att man har korrekt e-post i 
Min Golf. Länk till det digitala mötet skickas till den e-post som anges som primär och samma e-post används för 
inloggning till mötet. Adressen skall vara personlig och endast en röst per e-post och beslutspunkt kommer att 
räknas vid votering.   

 
FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 

 
1. Mötet öppnas 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

3. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 

7. Fastställande av medlemsavgifter, greenfee och medlemslån/inträdesavgift 

8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 

9. Behandling av styrelsens förslag avseende stadgeändring 

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna skrivelser 

11. Val av ordförande för en tid av 1 år 

12. Val av tre ledamöter till styrelsen för en tid av 2 år 

13. Val av två suppleanter för en tid av 1 år 

14. Val av en ledamot till valberedningen för en tid av 3 år 

15. Delgivning av förtjänsttecken, Årets Golfare, Årets Klubbmästare och Årets Fredrik Jacobson Stipendiater 

16. Övriga frågor 

17. Avtackningar 

18. Mötets avslutande                                                                                                                                   

 
Motioner skall vara inlämnade senast 27 oktober till kansli@kungsbackagk.se 

 
Möteshandlingar finns tillgängliga via klubbens medlemssidor från den 10 november. 

 

https://mingolf.golf.se/Competition/3692963
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