
 
 

 

 

Extra information pga. att Årsmötet/höstmötet kommer att vara digitalt. 

 

På grund av rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Svenska 

Golfförbundet att det inte ska vara några fysiska möten har vi i styrelsen beslutat att vi ska ha 

ett digitalt möte.  

Plattformen som vi kommer att använda är Google Zoom. 

För att delta i mötet så rekommenderar vi att du antingen gör det från en dator eller en 

läsplatta med kamera, det fungerar även att följa mötet med en smartphone, vi rekommenderar 

även användning av headset. 

Anmälan till årsmötet gör du via min golf.se, du går in under tävling och där är mötet 

upplagt som en tävling och anmälan ska göras senast den 2 dec. kl. 22:00.  

 

De personer som har anmält sig kommer att få en länk innan mötet tillsammans med 

instruktioner om hur det kommer att gå till med röstning och med att ställa frågor under 

mötet.  

Vi önskar att få in dina eventuella frågor på årsmöteshandlingen senast den 30 nov till 

kansliet, via mejl, per post eller att du lämnar in frågan till kansliet. Allt för att vi ska kunna 

bereda frågan samt sammanställa alla frågor och lämna ett bra svar.  

Årsmöteshandling bifogas i mejlet, har du ingen möjlighet att ladda upp dem eller skriva ut 

dem så kommer det finnas utskrivna exemplar att hämta på klubben.  

På grund av att det blir ett digitalt möte så kommer punkt 4 och 5 på föredragningslistan att 

vara förberedd med personer som kommer att vara ordförande, sekreterare, protokolljusterare 

och rösträknare, även namnförslag till valberedning för nästa år kommer också att presenteras 

när länken till mötet skickas ut. Alla anmälda medlemmar kommer att få ta del av förslaget 

innan mötet startar och kan vid mötet bifalla förslaget eller avslå förslaget.  

Har du ingen möjlighet att delta, så kan du alltid lämna en fullmakt. Denna lämnas till kansliet 

och kommer att hanteras av rösträknarna vid årsmötet. Blankett för fullmakt kommer att 

finnas tillgänglig på hemsidan och på klubben.  

Har du frågor om mötet eller årsmöteshandlingen kontakta kansliet så hjälper de dig, 

Välkommen till vårt digitala möte den 5 dec. kl. 10:00 

Styrelsen 

  


