
Protokoll fört vid Karlskoga Golfklubbs årsmöte 

torsdag den 24 mars 2022 i Stallet Bofors 
 

 

0. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

Denna fastställdes till 29 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. 

Kjell Ivarsson samt Manfred Wasserfaller valdes till detta. 

 

6.  

• Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelser beskrivna i årsmötestidningen Tee-Time nr 1 2022 

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 förslag eller motioner inlämnade.   

 

  



11. Övriga frågor. 

 

• Bengt Holm informerade om av styrelsen uppstartad förstudie angående 

”Behov av ny maskinhall och renovering av personalutrymmen”. Befintliga 

utrymmen har brister som måste åtgärdas. Gruppen består av anställd personal 

(Marcus Grimstad, Mikael Heiche och Christer Green) samt från styrelsen 

(Thomas Sättermann, Bengt Holm och Robert Carlsson). Målet är att få fram 

ett fullständigt beslutsunderlag till höstens årsmöte. 

• Magdalena Busher frågade om bygglov kommer behövas – och den frågan 

ingår i förstudien. 

• Michael Dow påpekade att arbetsmiljön är viktig och undrade om det går att 

skynda på arbetet! Svaret är att förstudien måste få ta sin tid så att allt 

innefattas. 

 

• Karin Stenström frågade var ”Gröna kort-kurser hålls”: Teorin genomförs i 

kansliet. 

 

  

 

 

 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Karlskoga 2022-03-24 

 

Vid protokollet:    Mötesordförande: 

 

 

_______________________  _______________________ 

 

 

Lennart Febring Landö  Leif Herlufsén 

 

 

 

Justeras: 

 

 

_______________________  _______________________ 

 

 

Kjell Ivarsson   Manfred Wasserfaller 

 

     


