
   Årsmöte   

2020-11-15 

Omtanke – Kraft - Kvalité 

Trummenäs GK – Årsmöte 
 

 

Datum: 2020-11-15 

Tid: kl. 15:00 

Plats: Zoom (digital plattform) 

Närvarande: 59 registrerade på GIT (bifogas som bilaga) 

 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Mats Johansson pratade om att det blir ett annorlunda 
möte i en annorlunda tid. Vi är glada att vi kan genomför vårt 
årsmöte, fatta de nödvändiga besluten och ge er medlemmar all 
viktig information om det arbete som görs på klubben.  

Därmed öppnades mötet 

2. Fastställande av röstlängd 
Mötet beslöt att i händelse av omröstning upprätta röstlängd. 
 

3. Mötets behöriga utlysning 
Årsmötet fastställer att mötet har utlysts på rätt sätt eftersom det 
kallats i enlighet med stadgarna 
 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan för mötet fastställs. 
 

5. Val av mötesfunktionärer 
Årsmötet valde Mats Johansson till ordförande för mötet samt Eva 
Axelsson till sekreterare för mötet. 
 

6. Val justerare/rösträknare 
Till protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall 
justera mötesprotokollet Ewa Carlsson Sjögren och Björn Axelsson. 
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7. Ändring av stadgarna 
Förslaget till förändring av stadgar godkändes i enlighet med 
styrelsen förslag med justeringen i texten där det nu står han istället 
skall ersättas med hen. De fastställda stadgarna bifogas.  
 

8. Verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget 
Styrelsens förslag gällande medlemsavgifter, övriga avgifter, 
verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och 
räkenskapsåret fastställdes 

Verksamhetsplanen, avgiftsförslaget samt budgeten bifogas. 

Val 
Årsmötet beslutar följande: 
 
a. Ordförande för en tid av ett år Mats Johansson. 
b. Fyra styrelseledamöter Christina Svensson, Mats Åhman, Maria 

Nilsson och Elisabeth Möller valdes för en tid av två år. 
c. En styrelseledamot för en tid av ett år Mats Fransson 
d. Två revisorer Kerstin Fagerberg och Olle Karlsson. 
e. Två ledamöter i valberedningen Ewa Carlsson Sjögren och Björn 

Axelsson för en tid av ett år. Ewa Carlsson Sjögren valdes till 
ordförande. 

f. Ombud till Blekinge GDF kommer att beslutas av styrelsen. 

 

9. Behandling av styrelsens särskilda frågor och inkomna motioner 
och   
Stefan Malmström redogjorde för det arbete 
kommunikationsgruppen tillsammans med klubbens partner 
Compani-56 har gjort gällande ny grafisk profil och nytt 
klubbmärke/logotype för klubben 

Årsmötet godkände arbetet 

Inga inkomna motioner fanns att behandla 
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10. Övriga frågor och information: 
a. Grattis till våra klubbmästare 2020 Ebba Nilsson och Martin 
Ovesson. Samt klubbmästarna i respektive åldersklasser 
     
Prisutdelningen senareläggs 

c. Maria Nilsson berättade att arbetet med en ny restauratör är 
påbörjat. 
 

11. Avslutning 
Ordförande Mats Johansson tackade alla som deltagit och för 
förtroendet för sig och de övriga i styrelsen för förtroendet att leda 
verksamheten i ytterligare ett år. Samt förklarade mötet avslutade  

 
 
 
 

Justering av protokoll  
 

 

 
 

Sekreterare  
Eva Axelsson  

 
 

Ordförande  
Mats Johansson 
 

   
   
   
   
   
   
   
Justerare  Justerare 
Ewa Carlsson Sjögren   Björn Axelsson 
   

 


