
 

 

 

 

 

Tomelilla Golfklubb 

 

Årsmöte                         
    

    
Torsdagen den 24 mars 2022 kl 1900 i klubbhuset. 

 

 

Närvarande: 32 personer 

 

Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

     § 1.  Fastställande av röstlängd för mötet. 

             Mötesdeltagare hade registrerats genom närvarolistan på årsmötet. 

 

   

     § 2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

             Mötet godkände att årsmötet hade utlysts på rätt sätt. 

 
 

     § 3.  Fastställande av föredragningslista. 

             Godkändes. 

 

 

     § 4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

              Kenth Bergström valdes som ordförande. 

              Kjell-Ove Lundin valdes som sekreterare. 

 

 

      § 5.  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden och sekre- 

               teraren, skall justera protokollet. Marie de la Motte och Verner Arvdalen valdes.   

                                

 

       §6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 har funnits tillgänglig  

               på kansliet samt presenterades på mötet.  

              Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

               b) Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste räken- 

               skapsåret 2021, godkändes och lades till handlingarna. 

 



 

 

 

 

 

 

      § 7   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- 

              och räkenskapsåret 2021. 

              Annika Hjerling läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna föreslog årsmötet 

              att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

             

     § 8   Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av överskott resp 

             underskott, i enlighet med balansräkningen. 

             Årsmötet godkände dessa och lades till handlingarna.       

 

  

    § 9.  Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser, 2021. 

            Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

 

    § 10. Fastställande av medlemsavgifter, övriga utgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt   

             budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 

             Dessa fastställdes och godkändes av årsmötet. 

 

 

    § 11. Val av 

             (a) klubbens ordförande, för en tid av 1 år. Kenth Bergström valdes (omval) 

             (b) halva antalet (tre) ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. Lisa Jönsson (omval),  

                   Kjell-Ove Lundin (omval) och Albin Henriksson ( nyval) valdes. 

             (c) tre suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år. Tome Najdovski (omval), Thomas 

                   Lindberg (omval) och Marie de la Motte (omval) valdes. 

             (d) 2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I val får styrelsens ledamöter ej  

                   deltaga .Annika Hjerling (omval), Per-Olof Svensson (omval) och Tomas 

                   Johansson (omval) valdes. 

             (e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses som  

                   ordförande. Inga Olofsson (omval) tillika ordförande, Tula Nilsson (nyval)  

                   Jesper Rosqvist (nyval) valdes. 

             (f) ombud till GDF:möte. Kenth Bergström valdes. 

 

 

     § 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

              Två motioner har inkommit. 

               1. Motion från Sten Bjerketun avseende ny tävling i tävlingsprogrammet. Motion    

                och styrelsen svar på motionen bifogas protokollet. Mötet avslog motionen. 

               2. Motion från Henrik Jönsson avseende ändring av intervallet i åldersgrupperna till  

                ålders-KM. Frågan bordlades och styrelsen återkommer med information. 

 

 

     § 13. Övriga frågor (information och diskussion) 

 

• Kristian Hägglund informerar: 

Det har varit stor respons på aktiviteter i Golf – och Padelhallen. Många medlemmar 

har utnyttjat puttingområdet, jobbat i golfsimulatorn samt spelat padel. 

• Mia Nilsson har slutat i kansliet, och ersättare, Joachim Orrenius har anställts. Leif 

Jönsson är nyanställd för arbete på banan. 



 

 

 

 

 

• 40 % av medlemmarna har svarat på medlemsenkäten, vilket nationellt sett är en stor 

andel.  

• En utvecklingsgrupp bestående av representanter från bolaget, styrelsen och 

medlemmar har arbetat fram en långsiktig 5-årsplan avseende utveckling av 

anläggningen. En mer detaljerad beskrivning av vad som är planerat mellan 2022 och 

2026 kommer att presenteras på hemsidan. Under 2022 kommer man att fokusera på 

att bygga om tee, med start i september. 

 

• Prisutdelning KM. 

Segrare och klubbmästare i herrklassen blev Håkan Olsson, i damklassen Zaid Persson 

och i juniorklassen segrade Måns Högström. 

 

• Kenth Bergström avtackar avgående Sven Gunnarsson och Ulla Persson för deras 

insatser i styrelsen samt Åke Persson för insatser i valberedningen. 

 

 

 

  Kenth Bergström tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

……………………  …………………….. 

Kjell-Ove Lundin, sekr  Kenth Bergström, ordförande 

 

 

 

…………………….  …………………….. 

Marie de la Motte justerare  Verner Arvdalen justerare 


