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Protokoll fört vid digitalt årsmöte (vårmöte) i Öregrunds Golfklubb  

lördagen den 27 mars 2021. 
 

Närvarande medlemmar:  

Christina af Ugglas,   Håkan Ahlström Bo Albinsson   Peter Andersson, 

Charlotte Axelsson,  Tomas Backström Ulla Bergström Johansson, 

Leif Blomkvist,  Christina Ellesjö-Eriksson, Börje Ericsson,  Lars-Johan Eriksson, 

Lennart Eriksson,   Anders Fors,   Birgitta Hagerud,  Jan Hedin,  

Sture Holmgren,   Kai Johansson,  Birgitta Kvarfordh,  Sten Kvarfordh,   

Lena Lantz,   Ewa Lundholm, JanOlof Lundholm, Per Lyck Jensen  

Lena Mattsson,   Monica Norberg, Siv Rosengren,  Ronny Sarén,  

Håkan Schröder  Cecilia Sjöberg,  Håkan Sjöberg, Per-Gunnar Sjöström,  

Karin Tapper,   Bo Thyselius,   Clas Wahlberg   

 

     
§ 1 Klubbens ordförande Håkan Sjöberg hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 

      Därefter vidtogs upprop och röstlängden fastställdes.  

 

 

§ 2 Beslutades att mötet kunde anses vara behörigt utlyst. 

 

 

§ 3 Föredragningslistan fastställdes.  

 

 

§ 4 Till mötets ordförande valdes Håkan Sjöberg och till mötessekreterare valdes Lena Lantz. 

 

 

§ 5 Till justerare som jämte ordförande för årsmötet skall justera protokollet valdes Ewa Lundholm 

      och Lars-Johan Eriksson, vilka också utsågs till rösträknare 

 

 

§ 6 a1: Håkan Sjöberg gick igenom klubbens verksamhetsberättelse för det gångna året.  

      a2: Håkan Sjöberg gick igenom aktiebolagets verksamhetsberättelse för det gångna året. 

      b1: Per-Gunnar Sjöström gick igenom klubbens årsredovisning (resultat och balansräkningar)  

            för det gångna året.   

      b2: Per-Gunnar Sjöström gick igenom aktiebolagets årsredovisning (resultat och balansräkningar) 

             för det gångna året. 

 

§ 7 a: Per-Gunnar Sjöström läste upp revisorernas uttalande över klubbens 

          förvaltning under det gångna verksamhets-/räkenskapsåret, pga att bokslutshandlingarna inte 

          var påskrivet av styrelsen då dessa måste vara i original godkände mötet uttalandet  

          med den reservation från revisorn Karin Francois KPMG 
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      b: Per-Gunnar Sjöström läste upp revisorernas uttalande över aktiebolagets  

          förvaltning under det gångna verksamhets-/räkenskapsåret pga att bokslutshandlingarna inte 

          var påskrivet av styrelsen då dessa måste vara i original godkände mötet uttalandet  

          med den reservation från revisorn Karin Francois KPMG 

 

 

 

§ 8 a: Mötet fastställde resultat- och balansräkning för Öregrunds Golfklubb samt att årets resultat om  

          plus 531 494 kronor överförs och balanseras i ny räkning. Balanserat resultat uppgår därefter till  

          5 598 493 kronor per 31 december 2020.  

      b: Mötet fastställde resultat- och balansräkning för Östhammars Golf & Fritid AB samt att årets  

          resultat om plus 578 975 kronor överförs och balanseras i ny räkning. Balanserat resultat uppgår  

          därefter till 5 206 436 kronor per 31 december 2020. 

 

§ 9 a: Öregrunds Golfklubbs styrelse beviljades ansvarsfrihet för tiden som revisionen avsågs,  

          villkorat med den reservation från revisor Karin Francois KPMG enligt §7a. 

      b: Östhammars Golf & Fritid AB:s styrelse beviljades ansvarsfrihet för tiden som revisionen  

           avsågs, villkorat med den reservation från revisor Karin Francois KPMG enligt §7b.                       

      

§10 Övriga frågor 

- Spelrätt till reducerad kostnad till yngre senior.  

Årsmötet beslutade att, en yngre senior får köpa en spelrätt från klubben för 1 000 kr mot att 

den inte får säljas vidare utan ska återköpas av klubben för samma belopp. Avtal upprättas 

Det år den yngre seniorer fyller 26 och blir senior då måste senioren ha en spelrätt som köps 

antingen av annan medlem eller från kansliet till rådande dagspris.  

 

- Lena Lantz informerade om Miljöarbetet på klubben och att vi måste uppdatera vår Geo 

certifiering då det ska ske var 3:e år. Vi önskar hjälp från medlemmarna att delta och utveckla 

miljöarbetet ännu mer. Är du intresserad hör av dig till kansliet.  

 

§11 Ägardirektiv till bolagstämma i AB, beslutades att ge klubbens ägarrepresentant mandat att besluta 

i enlighet med i § 6a2, 6b2, 7b, 8b och 9b, villkorat med den reservation från revisor Karin 

Francois KPMG enlig § 7b. 
 

 

§ 12 Mötesordförande Håkan Sjöberg tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.  

 

Vid protokollet 

 

 

Lena Lantz 
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Ordförande                   Justerare   Justerare 

 

 

 

Håkan Sjöberg   Ewa Lundholm  Lars-Johan Eriksson 


