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Protokoll  
 

fört vid Porjus Golfklubbs årsmöte den söndagen den 27 mars 2022, kl 18.00 på Àjtte. 

 

Närvarande: Roland Andersson, Lars-Olav Blomqvist, Magnus Bergdahl, Bjarne Wennberg, 

Jonas Helin, Yvette Helin, Christer Högström, Hannu Hakulinen, Marianne Hakulinen. 

 

Ordförande hälsar alla välkomna till klubbens  årsmöte. 

 
§ 1    Fastställande av röstlängd för mötet 

Årsmötet beslutar 

att fastställa röstlängd.  

 

§ 2    Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

 Årsmötet beslutar 

 att årsmötet utlysts enligt stadgar. 

 

§ 3    Fastställande av dagordning  

 Årsmötet beslutar 

att fastställa dagordningen.  

 

§ 4    Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Årsmötet beslutar 

att utse Roland Andersson till mötesordförande och Yvette Helin till 

sekreterare. 

 

§ 5    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande 

justerar mötesprotokollet  

Årsmötet beslutar  

att utse Linus Staf och Jonas Helin tillsammans med ordförande Roland 

Andersson till justerare. 

 

§ 6a  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 

 Mötesordförande redovisar styrelsens verksamhetsberättelse för 2021. 

Årsmötet beslutar 

att lägga styrelsens verksamhetsberättelse med godkännande till handlingarna. 

 

§ 6b   Styrelsens förvaltningsberättelse för 2021 

Årsmötet beslutar  

att lägga styrelsens förvaltningsberättelse för 2021 med godkännade till 

handlingarna. 
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§ 7   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna 

verksamhets- och räkenskapsåret  

 Årsmötet beslutar 

att lägga revisorernas berättelse med godkännande till handlingarna.  

 

§ 8    Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av underskott 

enligt balansräkning för år 2021 

 Årsmötet beslutar 

 att fastställa resultat- och balansräkningen för 2021. 

 

§ 9    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 

Årsmötet beslutar 

 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2021.  

 

§ 10  Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån 

verksamhetsplan samt budget för 2022 

 Årsmötet beslutar 

att fastställa medlemsavgifterna för 2023 förändrade enligt styrelsens förslag. 

att fastställa de övriga avgifterna för 2023 till oförändrade. 

att fastställa att medlemslån för 2023 inte är aktuellt. 

att fastställ verksamhetsplanen för 2022. 

att fastställa budget för 2022 enligt lagt förslag. 

 

§ 11 a  Val av styrelse 

a. Ordförande för en tid av 1 år 

Årsmötet beslutar 

att utse Roland Andersson till ordförande för 2022. 

 

b. 2 

c.  ledamöter för en tid av 2 år 

Årsmötet beslutar 

att utse Jonas Helin, Anna-Karin Kvickström till ledamöter för 2022 och 2023. 

 

d. 2 suppleanter med fastställd turordning för en tid av 1 år 

Årsmötet beslutar 

att utse Lars Gustafsson och Bjarne Wennberg till suppleanter för 2022. 

 

e. 1 ungdomssuppleant för en tid av 1 år 

Årsmötet beslutar 

att utse Oscar Hedlund till ungdomssuppleant för 2022.  

 

f. 2 revisorer för en tid av 1 år 

Årsmötet beslutar 

att utse Susan Granström och Erika Lodin till revisorer för 2022. 

 

g. 3 ledamöter till Valberedningen 1 år (varav 1 utses till ordförande) 

Årsmötet beslutar 

att utse Christer Högström (valberedningsordförande),  Lars-Olav Blomqvist, 

samt Fredrik Högling som valberedare för 2022. 

 

Ombud till GDF-möte  
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Årsmötet beslutar 

att klubben inte avser att skicka någon representant på GDF-möte. 

 

§ 11 b   Val av kommittéer 

a. Sammankallande och ledamöter till utbildningskommittén/ 

ungdomskommittén  

Årsmötet beslutar 

att utse Christer Högström som ansvarig för utbildnings-/ungdomskommittén 

under 2022. 

 

b. Sammankallande och ledamöter till bankommittén  

Årsmötet beslutar 

att utse Jonas Helin som ansvarig för bankommittén under 2022. 

 

c. Sammankallande och ledamöter till tävlingskommittén  

Årsmötet beslutar 

att Linus Staf som ansvarig för tävlingskommittén för 2022.  

 

d. Sammankallande och ledamöter till Handicapkommittén 

Årsmötet beslutar 

att utse Åke Sandqvist som ansvarig för Handicapkommittén under 2022. 

 

 

§ 12   Styrelsens förslag samt eventuella motioner  

Styrelsen hade inför mötet arbetat fram förslag på investering på golfbanan i 

Porjus, förslag på Barn/Ungdomssatsning samt förslag på utvecklade 

tävlingsformer.  

Årsmötet beslutar 

att styrelsen skall jobba vidare med investering på Porjus Golfbana. 

att styrelsen skall jobba vidare med Barn och Ungdomssatsningen. 

att klubben skall arrangera tävlingar enligt tävlingsschema enligt förslag 1 men 

med justering av datum. 

att klubben väntar med val av förslag vid  arrangering av cup eller turnering till 

ett senare tillfälle. 

 

 

  

 

 

Ordförande tackar närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat 

 

 

 

Justerare:  

 

 

 

Roland Andersson                 Linus Staf  Jonas Helin 

Ordförande   Ledamot  Vice ordf. 

 

    


