
FULLMAKT för medlem som ej kan deltaga i digitalt höstmöte i 
Öregrunds Golfklubb lördagen den 27 mars 2021. 

Härmed befullmäktigas: _______________________, golf-ID_____________ att företräda 
mig på stämman den 27 mars. Fullmakten ska vara tillhanda på kansliet senast den 24 mars. 

__________________________________________ 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 6a1: Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
godkänna?            Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 

- Punkt 6a2: ABs verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, godkänna?            
Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 

- Punkt 6b1: Klubbens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste 
räkenskapsåret, godkänna?            Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 

- Punkt 6b2: ABs årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste 
räkenskapsåret, godkänna?            Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 

- Punkt 7a: Revisorernas berättelse över klubbens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret, godkänna?     Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 

- Punkt 7b: Revisorernas berättelse över ABs förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret, godkänna?     Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 

- Punkt 8a: Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott 
respektive underskott i enlighet med balansräkningen för klubben.                             
Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 

- Punkt 8b:  Beslut om ägardirektiv för fastställande av resultat- och balansräkning 
samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen 
för AB.      Ja  ___  Nej ___  Avstår ___ 

- Punkt 9a: Ansvarsfrihet för klubbens styrelse för den tid revisionen avser.    
Ja_______ Nej_____ Avstår______ 

- Punkt 9b: Beslut om ägardirektiv för fråga om ansvarsfrihet för ABs styrelse för den 
tid revisionen avser. Ja_____ Nej_____ Avstår_____ 

- Punkt 10 - fråga nr 1:  Förslag från styrelsen gällande spelrätt för yngre senior (22 - 
25 år).         Ja_____ Nej_____ Avstår_____ 

- Punkt 11: Ägardirektiv till klubbens ägarrepresentant på bolagsstämma i AB.  
Ja______ Nej______ Avstår____ 

 
 

_________________________________________________________ 

(Egenhändiga namnteckning, behöver ej bevittnas)                       


