
 

 

 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte för Allerum Golfklubb, måndagen 21 november 2022 på Restaurang 
Loftet, Allerum GK 
 
Närvarande: ca 95 medlemmar 
   
§ 1 Mötets öppnande 

Klubbens ordförande Matz Svensson hälsade alla välkomna, speciellt klubbrådgivaren 
Per Lindroth, och började med att lista flera punkter som beskriver varför det nu talas 
så positivt om Allerum Golf, samt en rad faktorer som har lett till framgångarna.  
Efter presentationen förklarade Matz mötet för öppnat. 

 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Matz Svensson 
Till sekreterare för mötet valdes Alison Dieden 

 
§ 3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Kallelse skedde med e-post samt anslag på anslagstavlan den 20e oktober. 
Samtliga handlingar skickades via e-post samt anslogs på anslagstavlan den 9e 
november. 
Mötet fann att årsmötet var behörigen utlyst 

 
§ 4 Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan sändes ut med kallelsen. 
Årsmötet fastställde föredragningslistan 

 
§ 5 Fastställande av röstlängd för mötet 

Förslag att röstlängd skulle fastställas om det skulle bli aktuellt med omröstning. 
 Årsmötet godtog förslaget. 

 
§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet 
Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Lill Persson och Thomas Ericsson.  

§ 7 Fastställande av verksamhetsplaner, årsavgifter med övriga avgifter, 
medlemsformer och avsiktsförklaring, samt budget för det nästkommande 
verksamhets- och räkenskapsåret  

Ordföranden beskrev bakgrunden till den föreslagna avgiftshöjningen, inkl. bl.a. 
rekordinflation, raskt stigande räntor och skenande elpriser. 
Verksamhetsplanerna samt budgeten för 2023 presenterades. 



 

 

Årsmötet fastställde enhälligt årsavgifter med övriga avgifter, verksamhetsplaner samt 
budget för det nästkommande verksamhetsåret i enlighet med styrelsens förslag.  

 
§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Årsmötet fastställde antalet ledamöter i styrelsen till fem; en ordförande och fyra 
ordinarie ledamöter samt två suppleanter. 
 

§ 9 Val 
 Valberedningens ordförande Jan-Erik Olsson beskrev kort valberedningens arbete och 
deras väg till att hitta medlemmar tillhörande en lite yngre generation att fylla 
styrelseposterna.  
Val av 
a) Klubbens ordförande, tillika ordförande för styrelsen, för en tid av ett år 
     Årsmötet valde enhälligt: 

Martin Bonekamp   nyval 
b) Val av två styrelsemedlemmar för en tid av två år 

Årsmötet valde: 
  Anna Hasselqvist  nyval 
  Anders Åberg   nyval 

c) Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år     
        Årsmötet valde:  

 Therese Celander  nyval  
   Marcus Sloth Reinert  nyval 

d) Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år 
Styrelsen deltog inte i detta beslut.  
Årsmötet valde till revisorer:  

Leif Olofsson    omval 
Annika Olsson   omval 

Årsmötet valde till revisorssuppleant: 
  Margareta Fagerhov  omval 

e) Val av fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses 
till ordförande 
Årsmötet valde: 

Jan-Erik Olsson (ordförande)  omval 
 Stig Persson   omval 

Margareth Derle  nyval 
Tina Holmberg (styrelsens repr.)  omval 

f) Ombud till GDF-möte 
Årsmötet valde: 

Martin Bonekamp   nyval  
 
§ 10 I rätt tid inkomna motioner 
 Det förelåg inga motioner 

 
 
§ 11 Övriga frågor 

Synpunkter som kom upp till kort diskussion var: 

• att det är viktigt att få in fler kvinnor i klubben och att klubben ska jobba vidare 
med Vision 50/50 

• mer reklam bör göras för Faddergolfen t ex via klubbens hemsida, eftersom 6 
eller 7 av tio deltagare i Faddergolfen är kvinnor. 

  



 

 

 
 
§ 12 Mötets avslutning 

Mötesordföranden tackade för allas deltagande och förklarade mötet avslutat. 
Ordet gick till klubbrådgivaren Per Lindroth som med siffror presenterade nuvarande 
läge i golfsverige, ang. antalet medlemmar, antalet spelade ronder, fördelning 
män/kvinnor o s v. Per presenterade kort även resultaten från årets Players First 
undersökning, som visar att Allerum Golfklubb ligger väldigt bra till i ett nationellt 
perspektiv. 
 
 

 
Allerum, 22 november 2022 
 
 
 
Alison Dieden 
mötessekreterare   
 

justeras: 
 
 
 
 
 
Matz Svensson  Lill Persson  Thomas Ericsson          
mötesordförande 
 
 
 
 

 

 

 


