Vårårsmöte 2016-03-31
kl. 18.00 på Örebro Universitet, Hörsal L2
Förslag till föredragningslista och en enkel beskrivning av ärendet.
§ 1 Golfklubbens ordförande hälsar välkommen och öppnar vårårsmötet
§ 2 Fastställande av röstlängd
Registrering av röstlängden görs i samband med inträdet i möteslokalen. Rösträtt på
mötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben
och under mötesåret fyllt lägst 15 år.
§ 3 Frågan om vårårsmötet har utlysts på rätt sätt
Enligt stadgarna ska vårårsmötet hållas senast före mars månads utgång. Kallelse med
förslag till föredragningslista ska senast tre veckor för årsmötet tillsändas medlemmarna.
Inbjudan/kallelsen publicerades på hemsidan 19 februari och med epost i nyhetsbrev
vecka 4 mars.
§ 4 Fastställande av föredragningslista
§ 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte
mötesordförande skall justera protokollet.
§ 7 Örebro City Golf – Omvärldspaning
På Förbundsmötet i mitten av april fattar Golfsverige beslut om nya gemensamma mål
och strategier. Hur kommer dessa påverka oss som golfklubb? Vår klubbchef reder ut
detta för oss.
§ 8 Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2015
Styrelsen redovisar verksamhetsberättelsen för 2015 och föreslår vårårsmötet att
fastställa verksamhetsberättelsen enligt förslag.
§ 9 Styrelsens förslag till årsredovisning för 2015
Styrelsen redovisar årsredovisning (resultat- och balansräkning) för räkenskapsåret 2015
och föreslår vårårsmötet att fastställa den.
§ 10 Revisorernas berättelse av styrelsens förvaltning av verksamhetsåret 2015
Revisorerna har granskat verksamheten och den ekonomiska förvaltningen och kommer
som sig bör med ett eget utlåtande i frågan.
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och klubbchef/VD och den tid
revisionen avser
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§ 12 Behandling av i rätt tid inkomna motioner för 2016
Inkomna motioner med styrelsens yttrande finns att ta del av på hemsidan 24 mars
§ 13 Val av ledamöter till Valberedningen
Höstårsmötet 2015 gav styrelsen i uppgift att hitta lämpliga kandidater. Valberedningen
ska enligt stadgarna bestå av 3 ledamöter. Styrelsens förslag till Valberedning 2016 är
Ulf Marcusson (sammankallande), Annika Rosdahl och Annica Lindqvist.
§ 14 Mötesordförande lämnar över uppdraget som mötesordförande till
golfklubbens ordförande
§ 15 Inspiration inför golfsäsongen 2016
Golfsäsongen står för dörren med bl a invigning av nya rangen på Gustavsvik, många
roliga golfaktiviteter, nya träningsupplägg för dig som vill utvecklas och bli lite bättre, ett
tävlingsprogram som vi hoppas ska locka många mm.Missa inte detta!
§ 16 Golfklubbens ordförande avslutar vårårsmötet

Varmt välkommen!
Styrelsen

Handlingar:
Sista dag för motioner 3 mars
Verksamhetsberättelse 2015, publiceras 24 mars
Årsredovisning 2015 (resultat- och balansräkning) hämtas i klubbhusen 24 mars
Motioner med styrelsens yttrande, publiceras 24 mars
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