
 

Årsmöte 29 mars 

Kallelse till årsmöte onsdagen den 29/3  

Klockan 19.00 Matsalen Arenaskolan. 

Förslag till föredragningslista ges enligt nedan: 

1.  Fastställande av röstlängd för mötet. 

2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

3.  Fastställande av föredragningslista. 

4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

5.  Val av två protokolljusterare, tillika 

rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet. 

6. a Styrelsens verksamhetsberättelse för det 

senaste verksamhetsåret. 

b. Styrelsens årsredovisning (resultat och  

balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 

7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 

under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

8.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt 

disposition av överskott respektive underskott i 

enlighet med balansräkningen. 

9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som 

revisionen avser. 

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid 

inkomna motioner: 

11.  Övriga frågor 

12. Information från olika kommittéer 

13. Avtackning av Paul Börlin 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större 

ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna 

får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till 

mötet 

OBS!   Verksamhets- och förvaltningsberättelse, 

årsredovisning, revisionsberättelse samt inkomna 

motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas 

tillgängliga från den 22 mars på vinterkansliet i Gärde. 

Handlingarna kan även skickas per post eller E-mail till 

den som önskar detta 

 

 

 

Ekonomiredovisning 

2016 

 
 

 
Budget 

 
 

 
Resultat 

Intäkter 
Årsavgifter 

Tkr 
4 420 

Tkr 
4 310 

Städavgifter 220 208 

Tävlingsavgifter 250 264 

Greenfee 1 100    871 

Reklam/Företagsgolf 1 080 1 126 

Rangeintäkter 
Projektintäkter 

200 155 
200 

Övriga intäkter 
 

     495   573 

 7 765 7 707 

 

* I övriga intäkter ingår bl. a. hyror, bidrag, 

lägeravgifter, träningsavgifter, turistbyrå 

Kostnader 
Kommittékostnader 

 

 

360 

 

 

425 
Personalkostnader 
Bankostnader * 
Maskinleasing           

3 725 
   985 
   810 
 

3 690 
  665 
  890 
 

Byggnader 625 653 

MGDF/SGF 260 289 

Projektkostnader  200 

Övriga kostnader **         460          475 

 7 225 7 287 

 

*Här ingår leasingkostnader för delar av maskinparken 
** I övriga kostnader ingår bl. a. hyra, 
förbruknings-material, kontorsmaterial, 
trycksaker, porto, telefon, datakommunikation, 
serviceavgifter, SAF-avgifter, 
sammanträdeskostnader 

 
Avskrivningar                            470              455 

 
Resultat                                         70               -35 

 

 

STÄDDAG 

Årets städdag arrangeras lördag 6 maj 2017 

Samling kl. 09.00 vid klubbhuset 


