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Protokoll, fört vid Kristianstads Golfklubb i Åhus årsmöte 2022-03-06 på 
Åhusgården. 
 
 
Mötets öppnande 
Styrelseordförande Mats Welff hälsade alla välkomna. Mats informerade om att inga handlingar 
utdelas eftersom de finns på KGK:s hemsida. 
Ordföranden öppnade därefter mötet. 
 
§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Valdes Mikael Ekström som ordförande och Annelie Wiedeheim som sekreterare för mötet. 
 
§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst. 
 
§3 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet 
Valdes Magnus Jönsson och Peter Sandgren. 
 
§4 Fastställande av röstlängd för mötet 
Röstlängden fastställdes till 35 närvarande över 15 år. Inga fullmakter. 
 
§5 Fastställande av föredragningslista 
Fastställdes föredragningslistan. 
 
§6 Fastställande av klubbens medlemsavgifter 
Fastställdes oförändrat 500 kr. Resterande avgift, 6850 kr, är spelrättsavgift till bolaget.  
 
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 
Mats redovisade verksamhetsberättelse för 2021, som lades till handlingarna.  
 
§8 Styrelsens bokslut för 2021 
Bengt Skough redovisade bokslutet för 2021, som lades till handlingarna. 
 
§9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. 
I revisor Krister Asplunds frånvaro redovisade Mats revisionsberättelsen där Krister föreslog 
ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott och 
underskott i enlighet med fastställd balansräkning 
Bengt redovisade resultat- och balansräkning, vilken fastställdes.  
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§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslutade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. 
 
§12 Fastställande av antalet styrelseledamöter för det kommande året. 
Beslutades att antalet ledamöter ska vara 8 styrelseledamöter. 
 
§13 Val  
Valdes 

• Mats Welff, klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år, omval  

• Olle Fribert, med ansvar för tävlingsverksamheten, för en tid av 1 år, omval 

• Annelie Wiedeheim, vald 2021 för 2 år 

• Bengt Skough, ekonomiansvarig, vald 2021 för 2 år 

• Lena Södergren, med ansvar för medlemsfrågor, för en tid av 2 år, omval 

• Peter Sandgren, med ansvar för regel- och hcpfrågor, tillika vice ordförande i styrelsen, för 
en tid av 2 år, omval 

• Magnus Jönsson, med ansvar för junior-elit, för en tid av 2 år, omval 

• Stig Norberg, för en tid av 2 år, nyval 

• Krister Asplund, ordinarie revisor, för en tid av 1 år, omval 

• Anita Kasselstrand, suppleant revisor, för en tid av 1 år, omval 

• Tre ledamöter i valberedningen: Therese Högström, ordförande för en tid av 1 år, omval, 
Lars Gejrot, för en tid av 1 år, nyval. Håkan Lahti, för en tid av 1 år, nyval. 

 
§14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
 
Styrelsen föreslog att klubben återtar sitt ursprungsnamn och från 2022-03-06 benämns 
Kristianstads Golfklubb. Förslaget bifalles. 
Inga motioner inkomna.  
 
§15 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
§16 Mötets avslutande 
Förklarade ordföranden mötet avslutat. 
 
Vid protokollet:                                                         Justeras: 
 
 
Annelie Wiedeheim                          Mikael Ekström    Magnus Jönsson    Peter Sandgren 
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