
Årsmöte i Veteranföreningen Örbyhus golfklubb 2020-06-29.

Årsmötet hölls på innergården utanför klubbhuset med hänsyn till coronaepidemin. 

Mötet inleddes med att ordförande Torbjörn Appelquist påkallade en tyst minut till minne av Sven 
Bolin som avled under vintern. Göran Sjöblom berättade att veteranföreningen skänkt en gåva i 
samband med begravningen och läste upp tackkortet.

1. Till ordförande för mötet valdes Torbjörn Appelquist och till sekreterare Eva Hedlund.

2. Rostlängden fastställdes till 31 deltagande medlemmar. Närvarolista bifogas (bilaga 1)

3. Till justerare utsågs Göran Sjöblom.

4. Mötet ansågs behörigen utlyst. Kallelse skickades via mail den 15/6 och annonserades på 
veteranernas hemsida.

5. Mötet fastställde utskickad dagordning som bifogas (bilaga 2)

6. Kjell föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Samma information lämnades på 
avslutningen hösten 2019 och på grund av coronaepidemin har inget nytt hänt sedan dess. I 
korthet berättade han om:
- växlande väder och fin bana
- att 6 nya medlemmar tillkom och 11 slutat 
- att fyra spelare deltog i alla omgångar och att Bengt Sundqvist avgick med segern.
- Kenneth Ottosson gjorde bästa score med 63 slag netto
- att vi hade en fin utflykt till Älvkarleby för spel på annan bana. 
Göran Sjöblom föredrog förvaltningsberättelsen med resultat- och balansräkning (bilaga 3)
Vid inledningen av säsongen fanns 11 991,29 i kassan. Medlemsavgifterna uppgick till 24 
450 kr. De största utgifterna var 3 624 kr för priser, 13 559 för förtäring och 13 500 kr för 
spel på annan bana. Inför årets säsong finns 4 958 kr i kassan.

7. Lars Carlsten läste upp revisionsberättelsen och förordade att styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet.

8. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

9. Medlemsavgiften för året fastställdes till 100 kr efter förslag från styrelsen. På veteranernas 
hemsida finns information om nummer för girering och swish.

10. Verksamhetsplan och budget: Eva redogjorde för hur spelet kommer att gå till detta år. 
Informationen har delgetts medlemmarna i nyhetsbrev från golfklubben och finns även på 
hemsidan med alla detaljer kring anmälan, startordning, scorekort m.m
Göran anförde att det är svårt att göra en budget i dessa tider av osäkerhet bl.a. för att viinte 
vet om vi kan ha någon avslutningstävling. Den preliminära budgeten är därför enkel: 4000 
kr i intäkter ( medlemsavgifter) och 4000 kr avsätts till priser. (bilaga 4)

11. Till ordförande för 1 år omvaldes Torbjörn Appelquist.



12. Till nya styrelsemedlemmar efter Bengt Sundqvist och Eva Hedlund valdes Karl-Eriks Spets
och Björn Frånlund, båda för 2 år.

13. Till revisor valdes Lars Carlberg, omval för ett år.

14. Till valberedning omvaldes Sture Rosén och nyvaldes Gunnar Nilsson.

15. Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

16. Mötet avslutades.

Eva Hedlund
sekreterare

Torbjörn Appelquist Göran Sjöblom
ordförande justerare


