
Kallelse till höstmöte med Lagans golfklubb 
Digitalt Teams möte, sänds live från 
Strålforssalen Garvaren, Ljungby. 

Tidpunkt: tisdagen den 24 november 2020  kl. 
18.30 - 21:00  
Du anmäler ditt deltagande genom att skicka mejl till info@lagansgk.se senast den 15 nov. 
Teamslänk skickas sedan till alla deltagare senast 20/11. 
(Tryck på länken, filmrutan syns och du trycker på pilen och ansluter då till mötet) 
Pandemin är orsakar till att vi inte kallar till fysiskt möte. Vi beräknar att vara ca 15 personer i rummet 
och hålla avstånd till varandra under sändningen. 
 
Handlingarna till mötet finns tillgängligt för medlemmar via login, på hemsidan eller för avhämtning 
under kansliets öppettider från och med den 2 november. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Föredragningslista för årsmötet:  

1. Fastställande av röstlängd för mötet. Anmälningslistan utgör röstlängd. 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3. Fastställande av föredragningslista. 

 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet. 
 

6. a         Förslag till verksamhetsplan och organisationsplan 2021. (AR) 
b         Förslag till budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. (CS) 
c         Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för det kommande  
 verksamhets- och räkenskapsåret. (CS) 

7. Val av 
a          Klubbordförande, för en tid av 1 år; 
b          Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. 
c          Fyllnadsval av en ordinarie ledamot för en tid av ett år. 
d          2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. 
e          2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.  
f          2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till  ordförande. 
Styrelsen utser i febr. en representant till valberedningen. 
g           Ombud till GDF-möte; 
h          Aktieägarrepresentant att representera klubben vid bolagsstämma i Lagans 
 Golfbana AB. 
 

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
9. Övriga frågor. 

Välkomna!  
Anneli Roubert 
Ordförande 
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