
Protokoll fört vid Karlskoga Golfklubbs årsmöte 

torsdag den 25 mars 2021 digitalt via Zoom 
 

 

0. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

Denna fastställdes till 25 röstberättigade medlemmar. 

 

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 

Mötets utlysande godkändes av mötet. 

 

3. Fastställande av föredragningslista. 

Föredragningslista godkändes av mötet. 

 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Till mötesordförande valdes Leif Herlufsén och som sekreterare Lennart Febring 

Landö. 

 

5. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare som jämte mötesordförande 

skall justera mötesprotokollet. 

Dick Klav samt Leif Leander valdes till detta. 

 

6.  

• Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelser beskrivna i årsmötestidningen Tee-Time nr 1 2021 

godkändes. 

 

• Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste 

räkenskapsåret. 

Robert Carlsson redogjorde för klubbens samt rangebolagets ekonomiska 

utfall. 

 

 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 

Lästes upp och godkändes. 

 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av överskott 

respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 

Resultat- och balansräkningen fastställdes. 

  

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

Ansvarsfrihet beviljades. 

 

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

 Inga motioner inlämnade men ett arrendeförslag (Tee-Time nr 1 2021 sidan 8) vilket 

årsmötet måste fastställa till. Mötet godkände enhälligt arrendeförslaget. 

    



11. Övriga frågor. 

 

• Johan Karlsson: De lägre sponsorintäkterna 2020 – beror de på Corona och hur 

ser det ut för 2021? 

  Marcus: Tappet är beroende av Corona, men det finns ingen 

  liknande risk för 2021, tvärt om – det har tillkommit sponsorer 

  vilka mer än väl täcker upp. 

 

• Leif Herlufsén informerade om att planen för banöppning i dagsläget är 17 

april. 

 

• Kerstin Hjersing: Hål 12. Om man från tee slår bollen i röda pliktområdet på 

andra sidan Valån. Provisorisk boll får ju inte slås, men om man går över bron 

och letar utan att finna sin boll måste man gå tillbaka för att slå en ny boll. 

Detta hindrar speltempot. Går det att ha en lokal regel att man får slå en 

provisorisk boll?  

  Marcus lovar att ta denna fråga vidare och återkomma med 

  information så svart som möjligt. 

 

• Henrik Jern: Med det goda resultatet – kommer pengarna banan till godo? 

 Leif: Allt går tillbaka direkt till klubben/banan enligt lagd budget. 

 Exempel både gällande maskiner och banförbättringar.  

 Marcus: Ny greenklippare, traktordragen klippare, grästrimmers. 

 Dessutom finns intention av renovering omklädningsrum i 

 verkstaden. 

     

 

 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
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