KALLELSE TILL HÖSTÅRSMÖTE!
Kårsta Golfklubb kallar härmed alla medlemmar till höstårsmöte.

Torsdag den 28 januari 2021 kl. 18:00

Digitalt årsmöte
Med anledning av den pandemi som råder har det planerade höstårsmötet som skulle ha ägt rum
den 26 november 2020 skjutits fram till den 28 januari 2021. Mötet kommer att genomföras digitalt
och information om hur du går tillväga för att delta på mötet kommer att publiceras på klubbens
hemsida.
Vi inleder årsmötet med en kort återblick av år 2020 och påbörjar sedan årsmötet.

Årsmöte (Se separat föredragningslista)
Möteshandlingar finns tillgängliga 1 vecka innan årsmötet på klubbens hemsida (syns tydligt på
startsidan). Om du inte lyckas ladda ned handlingarna är du välkommen att ta kontakt med
personalen på kansliet.
VARMT VÄLKOMNA!
Styrelsen
Kårsta Golfklubb

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. Fastställande av medlemsavgifter, nominellt värde för spelrätter samt verksamhetsplan och budget för
det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Fastställande av antalet styrelseledamöter för
kommande verksamhetsår.
8. 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. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
d. Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e. Deltagare på bolagsstämma hos Kårsta Golfanläggningar AB under kommande verksamhetsår.
Valbara personer är ordinarie styrelseledamöter i Kårsta Golfklubb, kommittéordföranden
samt valberedningens ordförande.
f. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande.
g. Ombud till GDF-möte.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Övriga frågor.
11. Årsmötet avslutas.

