Höstårsmöte Hinton GC
2021-11-24
Protokoll för Årsmöte 24 november i Rönnehallen
§1

Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes till 34 röstberättigade medlemmar.

§2

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Kallelsen gick ut den 10 november och handlingar har funnits tillgängliga på klubbens hemsida sedan den 17
november.
Årsmötet fastställde att mötet utlysts på rätt sätt.

§3

Fastställande av föredragningslista
Utsänd föredragningslista godkändes.

§4

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Daniel Linde valdes till ordförande för mötet
Eva Wennerberg valdes till sekreterare för mötet

§5

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
Ulla Pressing och Ingemar Voss utsågs till protokolljusterare tillika rösträknare

§ 6a Klubbens ekonomiska status efter tredje kvartalet innevarande år, samt prognos för helår
Klubbens ekonomiska status efter 3:e kvartalet gicks igenom och kommenterades. Prognos för helår 2021
är ett överskott på sek 68 708:-.
§ 6b Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och
räkenskapsår.
Klubbens verksamhetsplan och budget för år 2022 gicks igenom och fastställdes av årsmötet.
Medlemsavgifter för år 2022 fastställdes till: Senior sek 250:-, Junior sek 50:- samt
begränsade medlemsformer sek 50:-.
§7

Val av
a. klubbens ordförande för en tid av ett år
Daniel Linde valdes till klubbens ordförande för en tid av ett år.
b. halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Tomas Swensson, Niclas Rosqvist och Lena Öbrink valdes till styrelseledamöter för en tid av två år.
c. 2 revisorer för en tid av ett år, varav en skall vara extern.
I detta val får styrelsens medlemmar ej delta.
Ronnie Katra och Marie-Louise Moberg valdes till revisorer för en tid av ett år.
d. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
Sven-Ingvar Larsson, Marcus Ekelund och Lotta Nilsson valdes för en tid av ett år.
e. Ombud till GDF-möte
Ordförande Daniel Linde valdes som ombud till GDF-möte enligt styrelsens förslag.
f. Styrelsen väljs på kalenderår. Den styrelse som väljs på höstmötet börjar sitt arbete den 1 januari
påföljande år. Verksamhetsberättelsen för det senaste året undertecknas av det årets sittande
styrelse.

§8

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Klubben har en avtalsenlig del av sponsorsintäkterna om sek 250.000:- för 2021. Hinton AB har under året
haft betydligt lägre sponsorsintäkter och styrelsen föreslår därför att klubben lämnar ett ovillkorligt tillskott
om sek 250 000:- för året 2021. Årsmötet beslutar enligt förslaget.
Inga motioner fanns att behandla.

§9

Avslutning av mötet
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Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för intresset.

Malmö 2021-11-24

Vid protokollet

__________________________
Eva Wennerberg, sekreterare

___________________________
Daniel Linde, ordförande

______________________

_______________________

Ulla Pressing, justerare

Ingemar Voss, justerare
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