
Kallelse till vårmöte för Kårsta GK 2021 
Datum och tid: 2020-03-25 Kl 18:00 
Plats:  Digitalt möte via Microsoft Teams 

Länk till mötet skickas ut till den e-postadress som är registrerad på www.mingolf.golf.se 

 

Vi tittar tillbaka och gör bokslut för 2020 och blickar framåt för att se vad årets säsong har att 
erbjuda.  

Förslag till föredragningslista 

1. Vala av ordförande och sekreterare för mötet 
2. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera 

mötesprotokollet  
3. Fastställande av föredragningslista  
4. Fastställande av röstlängd för mötet 
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
6.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
7. Föredragning av verksamhetsberättelse och Årsredovisning för Kårsta GK 
8. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets och räkenskapsåret. 
9. Fastställande av resultat och balansräkningar samt disposition av överskott respektive 

underskott i enlighet med den fastställda balansräkningen. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
11. Fastställande av styrelse och revisionsarvode. 
12. Övriga frågor 

 

Möteshandlingar finns tillgängliga 1 vecka innan mötet på kansliet, på begäran kan handlingarna 
skickas via e-post. 

 



Kallelse till bolagsstämma för Kårsta Golfanläggning AB 2021 
Datum och tid: 2020-03-25 Kl 18:00 
Plats:  Digitalt möte via Microsoft Teams 

Länk till mötet skickas ut till den e-postadress som är registrerad på www.mingolf.golf.se 

 

Vi tittar tillbaka och gör bokslut för 2020 och blickar framåt för att se vad årets säsong har att 
erbjuda.  

Förslag till föredragningslista 

1. Vala av ordförande och sekreterare för mötet 
2. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera 

mötesprotokollet  
3. Fastställande av föredragningslista  
4. Fastställande av röstlängd för mötet 
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
6. Föredragning av verksamhetsberättelse och Årsredovisning för Kårsta Golfanläggning AB 
7. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets och räkenskapsåret. 
8. Fastställande av  

a. Årsredovisning  
b. Resultat och balansräkningar  
c. Disposition av överskott respektive underskott i enlighet med den fastställda 

balansräkningen. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
10. Val av  

a. Styrelse, förslag sittande ordförande och ledamöter i Kårsta GK 
b. Revisor, förslag Christina Suvander, Ernst & Young  

11. Fastställande av styrelse och revisionsarvode. 
12. Övriga frågor 

 

Möteshandlingar finns tillgängliga 1 vecka innan mötet på kansliet, på begäran kan handlingarna 
skickas via e-post. 


