
 

Kallelse till årsmöte i Torekovs Golfklubb 

Söndagen den 26 juni 2022 – klockan 09.30 på Torekov Hotell 
(registrering från klockan 09.00) 

 Förslag till föredragningslista 

 
1. Årsmötets öppnande. 

2. Val av ordförande vid årsmötet. 

3. Val av sekreterare vid årsmötet. 

4. Upprättande och godkännande av 
röstlängd. 

5. Fastställande av föredragningslista. 

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträk-
nare, som jämte ordföranden skall justera 
mötesprotokollet. 

7. Prövning om årsmötet har blivit behörigen 
sammankallad. 

8. Framläggande av verksamhetsberättelse 
för det senaste verksamhetsåret. 

9. Framläggande av årsredovisning och 
revisionsberättelse. 

10. Fastställande av resultat- och 
balansräkning. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 
den tid revisionen avser. 

12. Fastställande av verksamhetsplan och 
budget för verksamhets- och 
räkenskapsåret 2022. Information om 
rambudget 2023. 

13. Styrelsens förslag till strategi och 
långtidsplan.  

- Strategi – Mål  

- Status avseende klubbhusområde 

- Status banan 

14. Fastställande av antal spelrätter. 

15. Fastställande av köordning till spelrätter. 

16. Fastställande av spelrättskategorier. 

17. Fastställande av medlems- och spelrätts-
avgifter jämte avgift för livstidsmedlemskap 
samt fastställande av storleken av 
medlemslån.  

18. Fastställande av ersättning till styrelsen 
och revisorerna. 

19. Fastställande av styrelsens förslag till 
direktiv till Torekovs Golfbana AB. 

20. Val av 

a. ordförande i Torekovs Golfklubb, tillika 
styrelsemedlem i Torekovs Golfbana 
AB för en tid av 1 år; 

b. ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 
halva antalet väljs årligen; 

c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem 
fastställd turordning för en tid av 1 år; 

d. 2 revisorer i Torekovs Golfklubb jämte 
1 suppleant; 

e. 3 ledamöter i valberedningen av vilka 
en skall utses till ordförande; 

f. ombud till Skånes Golfförbunds möte. 
 

21. Rekommendation till val av 

a. ordförande i Torekovs Golfbana AB  
för en tid av 1 år; 

b. en ledamot i styrelsen för Torekovs 
Golfbana AB för en tid av 2 år; 

c. en suppleant i styrelsen för Torekovs 
Golfbana AB för en tid av 1 år; 

d. Val av en ägarrepresentant att 
representera ägarna vid årsstämman  
i Torekovs Golfbana AB. 

 

22. Behandling av styrelsens förslag och i rätt 
tid inkomna motioner. 
 

23. Övriga frågor. 
 

 Redovisning av policy för junior- 
 verksamheten. 
 

Övrigt. 
Beslut om stadgeändring eller fråga av 
större ekonomisk betydelse för bolaget, 
klubben eller medlemmarna, får fattas 
endast om ärendet angivits i kallelsen till 
mötet 
 

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas 
tillgängliga på Hemsidan under ”Medlems-
information” (personlig inloggning krävs) och 
i receptionen, senast 7 dagar före årsmötet! 


