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Vårårsmötet den 23 mars 

Hej medlem! 

Bifogat hittar du kallelsen och föredragningslista till vårårsmötet den 23 mars 2021. Styrelsen har 
beslutat att årets vårårsmöte kommer att genomföras med poströstning. 

Anledningen till styrelsens beslut är att Coronapandemin fortsätter. Styrelsen är mån om 
klubbmedlemmarnas hälsa och vi vill därför inte bjuda in till ett fysiskt möte. Myndigheternas råd 
kvarstår att vi ska undvika samlingar. Svenska Golfförbundet rekommenderar att årsmöten 
genomförs utan fysiska möten. 

Poströstning, så här kommer det gå till: 

• Möteshandlingar kommer att vara tillgängliga på hemsidan senast den 9 mars. 
 

• Poströstblankett kommer att finnas att hämta på klubbens hemsida www.allerumgk.nu och i 
receptionen i klubbhuset. 

o Hämtar du poströsten på hemsidan kan du fylla i den i datorn, spara den lokalt och 
därefter skriva ut den. 

o Poströst som hämtas i receptionen fylls i med penna. 
 

• Fyll i namn, golf-id på blanketten och hur du vill rösta på respektive beslutspunkt. Det går inte att 
lägga till egna kommentarer på blanketten. 
 

• Du kan rösta ja eller nej till de olika förslagen. Du kan även avstå från att rösta i någon/några av 
beslutspunkterna. Instruktioner finns även på poströstblanketten. 
 

• Rösträtt har alla medlemmar som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under 
mötesåret fyller lägst 15 år 
 

• Den ifyllda poströsten kan skickas med e-post, med brev eller lämnas direkt till receptionen. 
Poströsten måste vara mötesledningen tillhanda senast den 22 mars kl 17.00. Tänk på att 
postgången numera kan ta flera vardagar. För sent inkommen poströst är ogiltig. 
 

• I rätt tid inkomna, giltiga röster granskas och räknas av följande funktionärer: 
Mötesordförande Jan-Erik Olsson, mötessekreterare Alison Dieden, rösträknarna Britta Hallgard 
och Lena Rosenblom samt föreningens revisorer 
 

• När rösträkningen är genomförd upprättas protokoll som kommer finnas tillgängligt på klubbens 
hemsida 

 
Vi ser fram emot ett stort deltagande i årsmötet. 

Styrelsen 
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Kallelse till Allerum Golfklubbs årsmöte måndagen den 23 mars 2021  

Du kallas härmed till Allerum Golfklubbs vårårsmöte 2021. Årsmötet kommer att genomföras med 
poströstning (se föregående sida). 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
 

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
 

4. Fastställande av föredragningslista 
 

5. Fastställande av röstlängd för mötet 
 

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

7. A/ Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret och årsredovisning (resultat- och 
balansräkning) för det senaste räkenskapsåret 
 
B/ Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret 
 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i 
enlighet med balansräkningen 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 

10. Styrelsens förslag och eventuella motioner 
A/ Motion ang familjemedlemskap 
 

11. Övriga frågor 
 

12. Mötets avslutning 

 


