
 
 

 

KALLELSE TILL HÖSTÅRSMÖTE! 
 

Kårsta Golfklubb kallar härmed alla medlemmar till höstårsmöte 

 

 

Vi ger er en inblick i verksamheten samt bjuder på kaffe och bulle från klockan 

17.30 

 

Programpunkter 

 
• Vi ger er en återblick av säsongen 2021  

• Vi ger en presentation av årets medlems- och gästundersökning 

• Årets klubbmästare uppmärksammas  

• Vi firar Martin Erikssons SM Guld för säsongen 2020 (ett år senare på grund av pandemin) 

och Martin själv berättar om hur säsongen 2021 har varit samt hans framtidsplaner.  

 

 

 

 

Årsmöte (Se separat föredragningslista) 

Möteshandlingar finns tillgängliga 1 vecka innan årsmötet på vår hemsida, klubbens kansli samt i 

årsmöteslokalen vid årsmötets genomförande. 

 

VARMT VÄLKOMNA! 

 

Styrelsen 

Kårsta Golfklubb 

Torsdag den 11 november 2021 kl. 18:00 
 

Lundhagskyrkan 
 



 

Förslag till föredragningslista 
Höstårsmöte 

 
1. Årsmötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

3. Fastställande av röstlängd för mötet 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

5. Fastställande av föredragningslista 

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

protokollet 

7. Styrelsens förslag till stadgeändringar  

8. Styrelsens förslag till kommande upplägg för val av ledamöter till valberedningen 

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget 

10. Fastställande av årsavgifter 

11. Fastställande av nominellt värde för spelrätter 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår 

13. Val av: 

a) Ordförande för Kårsta Golfklubb och Kårsta Golfanläggning AB, tillika ordförande i 

styrelsen, för en tid av 1 år. 

 

b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för Kårsta Golfklubb och Kårsta 

Golfanläggning AB för en tid av 2 år. 

 

c) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för Kårsta Golfklubb och Kårsta 

Golfanläggning AB för en tid av 1 år.  

 

d) Två revisorer jämte suppleanter för Kårsta Golfklubb för en tid av ett år. I detta val får 

styrelsens ledamöter ej delta. 

 

e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 

sammankallande;  

 

f) Ombud till GDF-möte.  

 

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

15. Övriga frågor 

16. Årsmötet avslutas 


