
 

 

 

Allmän information 

• Anneli Roubert – inledning och summering av 2019  

• Stefan Rydergren - undersökningen Players 1st/Golfspelaren i centrum 

• Thomas Wester – idrottsaktiviteter och medlemsservice, nyheter 2020. 

• Jonny Karlsson - banan och projekt E4:an 

• Anneli Roubert – målsättningar och verksamhetsplan 2020 

• Catarina Sandahl – ekonomiskt utfall, prognos 2019 och budget 2020 

 

 

Dagordning för höstmöte i Lagans GK den 28 november 2019 

1.   Fastställande av röstlängd för mötet. 

2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

3.   Fastställande av föredragningslista. 

4.   Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

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

6.  a.  Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för det kommande 
   verksamhets- och räkenskapsåret. 

  b.  Förslag till budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhets- 
   och räkenskapsåret.  (Fastställs vid vårmötet)  

7.  Val av; 

  a.  klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år. 

  b.  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. 

 c.  2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. 

  d.  2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.   

  e.   2 ledamöter i valberedningen, av vilka 1 skall utses till ordförande. 

  f.  ombud till GDF-möte. 

  g.  aktieägarrepresentant att representera klubben vid bolagsstämma i  
   Lagans Golfbana AB. 

 

 



8.  Övriga frågor  

1.  Styrelsens förslag till stadgeändring § 13 – textförslag presenteras på 
mötet. Syftet med förslaget är att Styrelsen får mandat att avgöra 
möjligheten till återbetalning av medlemslån (texten om återbetalning 
senast inom 12mån efter utträde, tas bort). 
 

2.    Styrelsens förslag till stadgeändring § 25 - textförslag presenteras på 
mötet. Syftet med förslaget är att Styrelsen får udda antal ledamöter 
inklusive ordföranden vars röst blir utslagsgivande för beslut (antalet 
övriga ledamöter föreslås ändras från 7 till 6). 
 

3.   I rätt tid inkomna motioneröre den 31/10. 

 

   

 


