
 

 
 
 
 

Protokoll fört vid Vårårsmöte 2022-03-21 för Allerum Golfklubb 
 
Närvarande: 63 medlemmar 
    
§ 1 Mötets öppnande 

Klubbens ordförande Matz Svensson hälsar välkommen och öppnar 
mötet  

 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet väljs Jan-Erik Olsson 
Till sekreterare för mötet väljs Alison Dieden  

 
§ 3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Kallelse till årsmötet har skett enligt reglerna i stadgarna 
 Beslut: Årsmötet beslutar sig vara behörigen utlyst 
 
§ 4 Fastställande av föredragningslista 

Årsmötet fastställer föredragningslistan 
 
§ 5 Fastställande av röstlängd för mötet 

Årsmötet fastställer förslaget att upprätta röstlängd vid behov 
 

§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 
mötesprotokollet 
Beslut: Till justeringspersoner och tillika rösträknare väljs Britta Hallgard och Lars 
Långberg 

§ 7 A/ Fastställande av Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 
verksamhetsåret och årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste 
räkenskapsåret 

Beslut: Årsmötet beslutar att lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna. 

 
Beslut: Årsmötet beslutar att godkänna resultaträkning och balansräkning 
 
B/ Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret 
Bilaga 1 

 
Beslut: Årsmötet beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna 



 

 
§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive 

underskott i enlighet med balansräkningen 
 Beslut: Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning 

Beslut: Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag att överföra årets resultat i 
ny räkning 
 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser 
 Beslut: Årsmötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
  
§ 10 Styrelsens förslag och eventuella motioner 
 Det föreligger inga motioner  

 
§ 11 Kvällens tema: Golfbanans skötsel 

Anders Gustafsson, arbetsledaren för banpersonalen, redogjorde på ett engagerat och 
intressant sätt för det omfattande arbetet som personalen gör på golfbanan. Anders 
beskrev det som har gjorts under vintern, allt från hålpipning av greener och 
dräneringsarbete, till ombyggnad av tee och arbete med bunkrar. Han förklarade vad 
som är planerat för 2022 – kort sagt, att hålla en hög, jämn kvalité på banan med 
särskilt fokus på greenområdena. Banpersonalen ser fram emot att ha en bra 
samverkan med medlemmar och gäster och att alla ska kunna visa ömsesidig respekt. 
Anders förklarade hur banpersonal arbetar avs. säkerhet, som är av ytterst vikt. 
Banpersonalen har alltid företräde på banan – spelare bör komma ihåg att golfbanan 
är banpersonalens arbetsplats. 
Ämnet ”Omsorg om banor” togs också upp och omfattade bl a att man aldrig ska 
beträda frusna ytor, man ska laga nedslagsmärken, lägga tillbaka torvar (dock inte på 
tee) och – inte minst – använda miljöstationerna på ett korrekt sätt. Sortera rätt! 

 
§ 12 Övriga frågor 

• Bilarnas hastighet på Turköpsvägen. Bilisterna måste visa ryttarna från 
ridskolan respekt och sakta ner om man kör förbi hästar. 

• Frågan om bussarna kommer tillbaka till golfklubben. Det finns inget som 
indikerar att så är fallet men busslinje 3 har börjat gå till Hjälmshult igen på 
lördagar (dock inte kvällstid) 

• Förslag att man skulle ställa något slags bänk vid utfarten från golfklubben, där 
man skulle kunna sätta sig om man önskar skjuts. 
 

§ 13 Mötet avslutas 
 Mötesordföranden Jan-Erik Olsson tackar för visat engagemang och avslutar mötet 
 
Allerum som ovan  
 
 
Alison Dieden    Jan-Erik Olsson 
Mötessekreterare   mötesordförande 
  
 
 justeras: 
 
 
Britta Hallgard    Lars Långberg 


