
FULLMAKT för medlem som ej kan deltaga i digitalt höstmöte i 
Öregrunds Golfklubb lördagen den 5 december 2020. 

Härmed befullmäktigas: _______________________, golf-ID_____________ att företräda 
mig på stämman den 5 dec. Fullmakten ska vara tillhanda på kansliet senast den 2 dec. 

__________________________________________ golf-ID ________________   

(mitt namn) 

Jag ger följande röstningsmandat  

- Punkterna 1-3: Fastställande av röstlängd för mötet, Fråga om mötet har utlysts på 
rätt sätt, Fastställande av föredragningslista, Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 

- Punkt 6: Fastställande av medlemsavgifter (oförändrade) samt verksamhetsplan och 
budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt antal spelrätter i 
klubben.            Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 

- Punkt 7: Fastställande av antal ledamöter i styrelsen: 6 st ledamöter + ordförande,  
4 st suppleanter. Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 

- Samtliga val i punkt 8 avser kommande verksamhetsår 
- Punkt 8a: Val av Håkan Sjöberg som klubbens ordförande, tillika ordförande i 

styrelsen, för en tid av (1) år. Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 
- Punkt 8b:  Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år enligt 

valberedningens förslag. Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 
- Punkt 8c: Val av suppleanter i styrelsen för en tid av (1) år Ja  ____  Nej ____  

Avstår ____ 
- Punkt 8d1: Val av (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år enligt 

valberedningens förslag. Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 
- Punkt 8d2: Beslut om ägardirektiv för val av revisor för AB i enlighet med 

Aktiebolagslagens regler för revisorer enligt valberedningens förslag. I dessa val får 
styrelsens ledamöter och suppleanter ej delta. Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 

- Punkt 8e: Val av (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall 
utses till ordförande: Christina af Ugglas (sammankallande), Kjell Andersson och 
Kenneth Eriksson. Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 

- Punkt 8f: Val av ombud till GDF-möte. Ja_______ Nej_____ Avstår______ 
- Punkt 8g: Val av (1) person att vara klubbens ägarrepresentant på AB:s 

bolagsstämma enligt valberedningens förslag. Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 
- Punkt 9a: Styrelsens förslag till delfinansiering av bevattningsanläggningen (500 kr 

per år). Ja_______ Nej_____ Avstår______ 
- Punkt 9b - motion nr 1: Ang. inrättande av två parkeringsplatser för klubbmästare 

Herr och dam. Godkänner styrelsens förslag. Ja_____ Nej_____ Avstår_____ 
- Punkt 9c - motion nr 2: Bilda ett Padel Center. Godkänner styrelsens förslag. 

Ja_____ Nej_____ Avstår_____ 
- Punkt 9d - motion nr 3. Välkomnande miljö. Godkänna styrelsens förslag. 

Ja____ Nej_____ Avstår_____ 
- Punkt 9 e - motion nr 4: Långsiktig ekonomiska plan. Godkänna styrelsens förslag. 

Ja______ Nej______ Avstår____ 

 
 

_________________________________________________________ 

(Egenhändiga namnteckning, behöver ej bevittnas)                       


