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Årsberättelse 2021
Hej alla medlemmar. Då var det den tiden på året igen där vi summerar den gångna säsongen.
Ett år där vi som styrelse, kände oss mer trygg inför säsongen, då vi rekryterat en ny Klubbchef, Dennis
Sandström. Det kändes verkligen som en långsiktig och bra lösning, där vi kunde lämna de föregående åren
bakom oss. Dennis skulle komma på plats i början av sommaren och vi hade en styrelse som var insatt i klubben
som helhet.
Med detta i ryggen så var förhoppningarna stora på att vi, styrelsen, tillsammans med Dennis skulle hitta
lösningar för att vända på den ekonomiska trenden samt sätta stort fokus på banans kvalité. Vädret skapade
bra förutsättningar för en grön säsongsstart, snön smälte bort snabbt och många av greenerna var gröna och
fina redan i april. Tyvärr så höll inte det varma vädret i sig under maj. De flesta ytorna var fina, såsom fairways,
tees och många av greenerna, men vi tyckte att det var viktigt att gå till botten med varför green 5, 10, 13 och
14 inte ville växa tills sig. Nya mätinstrument köptes in, dräneringar grävdes för att hindra att vatten rinner in
på greenerna, bevattningsstrategier ändrades och dokumentation påbörjades. Med erfarenhet från SGF:s
bankonsulent, arbetslaget på banan och vår nya Klubbchef, så konstaterades att vattenhalten i greenerna var
för hög och det tar för lång tid att torka upp. Med detta som underlag, samt en referensbana i mellersta
Norrland, togs beslutet att anlita ett externt företag som utförde dessa arbeten. Arbetet utfördes under början
av oktober med hjälp av ideella krafter, personalen på banan och entreprenadföretaget, GML med ett hittills
väldigt lyckat resultat.
Under säsongen så har det löpt på med en ekonomisk oro av att det inte kommer att gå ihop och att någonting
måste göras för att säkerställa ekonomin. Beslutet som togs för att lösa ekonomin på kort sikt var att säga upp
den personal som var heltidsanställd. Det för att kunna optimera personalstyrkan, dvs ha mer personal när den
verkligen behövs, under högsäsong.
I övrigt under året så har vi åter kunnat anordna tävlingar under nästan normala förhållanden igen. Banan har
som sagt varit i gott skick, med undantag för vissa greener, vilket resulterat i många härliga golfrundor under
sommaren.
Nu hoppas vi på att de åtgärder som gjorts under detta år i kombination med bra väder och mer personal
under sommaren ska ge oss de resultat vi önskar redan under kommande säsong.

Innehållsförteckning

Katarina Kjellin
Styrelsens Ordförande
Östersund-Frösö Golfklubb
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Styrelsens berättelse
Styrelse:

Kommittéer:

Katarina Kjellin
Ordförande
Pelle Simonsson
Ledamot
Emil Kristoffersson
Ledamot
Kristina Åsgårdh
Ledamot
Christine Wåhlén
Ledamot
Almuth Mengler Roos
Ledamot
Sören Westin (avgick 21-11-14) Ledamot
Anders Wikberg
Suppleant

Torbjörn Ryman
Peter Berg
Tore Wedin
Lotta Rydow

Övriga förtroendevalda:

Göran Knutsson
Anders Wikberg
Torbjörn Ryman
Erik
André

Kornelia Wall-Andersson
Lars Helgesson
Jonas Lindgren

Revisor
Revisor
Revisor

Johan Hellbom
Petter Bahlenberg
Björn Hemmingsson
Veronika Sandström

Valberedning
Valberedning
Valberedning
Valberedning

Junior
Veteran
Tävling
Dam

Personal:
Anders Wikberg
Dennis Sandström

TF VD/Klubbchef
VD / Klubbchef
Head pro
Shop
Shop
Shop
Shop

Banan
Joakim Kramer, Head Greenkeeper
Pär Edman, Greenkeeper
Pontus Happe Sollander, Banarbetare
Johannes Andersson, Banarbetare
Hans Söderman, Mekaniker
Alex Ekavall, Banarbetare
Gustav Elofsson, Banarbetare
Lennart Westerberg, Banarbetare
Alexander Nerpin, Banarbetare
Reception
Fia Alander
Clara Werner
Emilia Fureman
Bruno Edelsvärd
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SAMMANTRÄDEN
Årsmöte kommer hållas den 28 april 2022 – mötet hålls på Östersund Frösö GK
Höstmöte hölls den 30 november på Östersund-Frösö Golfklubb. 34 medlemmar närvarade.
Styrelsen har genomfört 14 protokollförda styrelsesammanträden samt ett antal kortare avstämningsmöten.
ÖFG DRIFT AB
Driftbolaget har hyrt och hanterat drift och skötsel av klubbens mark och fastigheter samt tillhandahållit
maskiner och personal för drift av golfbanor, administration och service.
Driftbolagets styrelse är sedan 2010 densamma som klubbens styrelse.

BANA OCH ANLÄGGNING
Till skillnad från året innan så började året mycket bra med mycket snö och ingen is alls. Detta gjorde att många
ytor kom fram efter vintern på ett sätt som vi sällan får se på dessa breddgrader. Många greener var gröna och
fina samt att fairways och tees såg otroligt bra ut! Det enda som inte såg bra ut var 4 av våra greener.
Under året så utförde vi tester och kartlade våra problemområden på greenerna. Noggranna bevattningskartor,
ph-mätningar och fuktmätningar utgjorde att vi kunde använda oss av fakta i dom beslut som togs. Kalkning
utfördes på vissa greener för att öka ph-värdet, andra gödselämnen användes, samt en annan
bevattningsstrategi. Med dessa kartläggningar kunde också ett beslut tas där vi måste dränera 4 greener.
Arbetet med dessa greener utfördes av entreprenadföretaget GML, tillsammans med oss på banan och ideella
krafter från klubben under början av oktober. Detta arbete bör visa ett resultat i upptorkningen redan under
våren då man också reparerar dom ingrepp som gjorts på greenerna.
Tack till alla anställda och sommarjobbare för en givande sommar tillsammans och tack till alla golfare och
medlemmar som ställt upp lite extra.
KANSLI
I kansliet har vår VD/klubbchef Dennis men framförallt vår kanslist Fia sett till att all administrativ verksamhet
fungerat under sommaren. Både Dennis och Fia kom in sent på året men tidigt på säsongen och planeringen
fick skötas allt eftersom. Därav blev det lite missar på vissa delar, men överlag så har det fungerat bra.
Receptionen var i år tillbaka inne i klubbhuset vilket vi tycker har fungerat mycket bra. Vi tror att det är den
bästa lösningen utefter hur lokalerna ser ut och att våra medlemmar och gäster tycker att det varit en bra
service att ha receptionen tillbaka igen
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Balansräkningar
Belopp i tkr

Östersund-Frösö GK
2021-12-31

(ÖFGK & ÖFG Drift AB)

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader

2 454

2 896

2 454

2 896

Markanläggningar

2 494

3 095

2 494

3 095

Mark

1 816

1 817

1 816

1 817

0

0

33

0

123

98

488

98

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Pågående nyanläggning
Maskiner och inventarier

179
7 066

249
8 155

396
7 681

599
8 505

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar

25

25

25

25

Fordringar ÖFG Drift AB

300

300

0

0

Aktier ÖFG Drift AB

100

100

0

425
Summa anläggningstillgångar

425

7 491

0

25

8 580

25

7 706

8 530

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar ÖFG Drift AB

0

15

191

796

368

0

0

72

72

196

233

Övriga fordringar
Förutbet. kostn. och upplupna int.

Kassa och bank

0

0

20

128

177

868

455

515

430

1 315

1 064

1 934

1 723

Summa omsättningstillgångar

2 183

Summa tillgångar

9 674

1 519

2 153

2 449
10 155

10 099

10 683

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat

5 379

6 117

5 440

17

-738

-52

Årets resultat
Summa eget kapital

5 396

5 379

5 388

6 163
-724
5 439

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder

3 650
3 650

4 150
4 150

3 650
3 650

4 150
4 150

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

500

500

500

500

Leverantörsskulder

12

23

299

302

Övriga kortfristiga skulder

71

2

99

41

Upplupna kostn. och förutbet. Int.

45

45

219

251

628
Summa eget kapital och

9 674

570
10 099

1 117
10155

1 094
10 683

skulder
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar

9 500

9 500

9 500

9 500

Företagsinteckningar

2 600

2 600

2 600

2 600

6

Ekonomisk flerårsutblick ÖFGK+ÖFG Drift AB

*OBS Exkl internhyror och större interna tjänster

UTFALL 2020 UTFALL 2021 BUDGET 2022 UPPSK 2023 UPPSK 2024 UPPSK 2025

tkr
Intäkter
Spelintäkter **
Sponsorintäkter ***
Övriga intäkter *
Summa intäkter

5 492
1 099
489
7 080

Kostnader
Arbetskraft
Leasing
Övr driftk banorna **** Övriga kostnader *) *** Avskr-/Nedskr + Nyaktiv Finansiella poster
Summa kostnader
-

2 786
427
591
2 887
961
151
7 804

-

2 896
431
561
2 935
1 253
134
8 076

724

-

52

Resultat

-

**
***
****
*****

6 301
1 193
530
8 024

6 382
1 300
979
8 661

-

3 197
710
735
2 900
835
115
8 377
284

6 851
1 375
594
8 819

-

3 357
1 050
918
2 561
800
115
8 686
133

6 985
1 440
503
8 928

-

3 525
1 100
964
2 514
650
115
8 753
175

-

Huvudsaklingt innehåll

7 090
1 510
510
9 110

Medlems-, greenfee, golfskola o motsv
Reklam
Arrenden, uthyrning, bidrag

3 700
1 200
1 012
2 397
650
115
8 959

Personalkostn -20 o -21 o -22 inkl konsult sedan 5% ökning
Sand, gödsel, frön, rep maskiner, bevattning, drivmedel etc
Alla övriga, bl a avgifter, tävlingskostnader, redovisn/revision

151

Antaganden
Samma medl antal som -21 men ökad avgift 500 kr f A-+Fyrklöve Fr o m -23 bibehållet antal medl + prisutveckling
Reklam: Ytterligare avtal +50 tkr/år + 2,0% prisutveckling 2023, därefter 1,5%
Bankostnader: Ökning från -22 till -23 med 25% sedan 5% ökning
Övriga kostnader: Svårbedömt i dagsläget. Åtgärder för kostnadsminskningar gjorda men prisutveckling osäker/hög.
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Året som har gått
Juniorverksamhet
Säsongen 2021 blev en riktigt bra säsong för barn- och ungdomsverksamheten. Vi nästan fördubblade antalet
deltagartillfällen jämfört med säsongen innan. Det innebär att barn- och ungdomsgolfandet på ÖFG fortsätter
att utvecklas och glädjande nog i de flesta åldrarna. Vi har fortsatt jobba utifrån färdighetsindelning. Detta för
att erbjuda en bra verksamhet utgående från barnen och ungdomarna. Den övergripande målsättningen vi
jobbar utifrån är att: Vi skall lägga grunden för ett livslångt golfspel, en ÖFG-medlem över längre tid.
Som vanligt startade träningen inomhus på Frösö Park innan vi den 24 maj kunde sätta i gång ute på ÖFG. Det
känns bra att kunna erbjuda golfträning året runt för de som vill.
Under året har vi jobbat med träningsgrupperna:
-Grönt Kort, i denna grupp ryms alla nya unga inom golfen som vill ta grönt kort. Gruppen tränar utifrån
Golfförbundets utmärkta material Golfäventyret.
-HCP 54 – 36, i denna grupp tränar de som är på väg mot officiellt handicap
-HCP 36 – 20, i denna grupp tränar de som är redo att ta nästa steg i sin golfutveckling
-Ambition, i denna grupp tränar de som är beredda att lägga ner lite extra tid och kraft för att utveckla sin golf.
Dessa fyra steg ger en naturlig utvecklingsstege som rymmer alla som vill vara med och inte minst utifrån deras
egna önskemål, behov och ambitioner. Träningarna har genomförts under ledning av Johannes Andersson, Erik
Näslund, Anders Wikberg och Göran Knutsson.
Det vi ser är att det finns ett jättestort intresse för att träna golf och att spendera mycket tid ute på golfklubben
– det tycker vi är otroligt roligt.
Tillsammans med den ordinarie träningsverksamheten har vi också haft Jämtkraft Golfskola, som vanligt
populär och uppskattad. Årets instruktörer var Axel och Hampus ur våra träningsgrupper.
Vi har ett antal juniorer ute på klubben som varit med och tävlat en del under året. Tyvärr är vårt golfdistrikt,
JHGDF, litet och har inte så många juniorer som är med och tävlar. Bland annat märktes det i Teen Cup där vårt
distriktskval slogs samman med ett annat distrikt och på så sätt minskade möjligheten för våra representanter
att kvalificera sig vidare. Stor eloge till det gäng som åkte till Sundsvall och spelade.
Det finns ett härligt engagemang och en stark vilja hos våra barn- och ungdomar att bygga vidare på!
Torbjörn Ryman, Barn- och ungdomsansvarig Östersund-Frösö Golfklubb

8

VETERANVERKSAMHETEN
Veteranverksamheten har fortsatt att växa och fler ansluter sig till torsdagstävlingarna.
I dessa pandemitider har golfen för många veteraner haft en stor betydelse för välbefinnandet.
Veterankommittén har som uppdrag att driva Veterangolfen som vänder sig till medlemmar
som är 60 år och äldre som vill fortsätta att spela golf men tona ner sitt tävlingsspelande.
För dem erbjuder Veterangolfen möjligheten att under lättsamma former spela tävlingsgolf
där resultatet är underordnat den sociala samvaron. Förhoppningsvis bidrar det till att fler
äldre klubbmedlemmar förblir aktiva och spelar längre. För klubben innebär det ökad
aktivitet på banan och fler besökare till restaurang och golfshop och mer efterfrågan hos
pron.
Kommittén ansvarar också för Callaway Senior Open som har blivit en etablerad och
uppskattad årlig tävling som vänder sig till veteranspelare i hela distriktet och angränsande
distrikt, samt Tröndelag. Tävlingen bidrar också till att öka intresset bland veteraner för att
spela på Frösön även vid andra tillfällen.
Gemytet speglas av att alla har samma regelverk, dvs anmälan, lottning, startlista, vilket
ger start från hål 1 eller 10, resultatlista, samma åldersindelning, kvinna – man, samt att
välja tee inför säsongen.
Handicapgränsen är satt så att det är lika många startande i klass 1 och 2, samt fri lottning
mellan klasserna som är väldigt uppskattat.
Veterankommittén har haft fyra medlemmar, Peter Berg, Barbro Adolfsson, Jan Pettersson och Lennart
Sundström, vilka också varit tävlingsledare under torsdagsgolfen.
Den fortsatta coronapandemin har även påverkat 2021 års säsong. Under de givna förut-sättningarna har
verksamheten emellertid fungerat väl med nöjda spelare.
Inget uppstartsmöte kunde hållas och ingen tremanna scramble som inledning av säsongen
fick genomföras. Restriktionerna lättades under slutet av säsongen så den avslutande
tremanna scramblen med åtföljande prisutdelning kunde genomföras. Glädjande kunde
också Callaway Senior Open genomföras denna säsong, fredag den 10 september.
Vinnare i klass A blev Michael Lundberg 66, därefter Roger Nöjdh 73 och Örjan
Grelsson 73. I klass B segrade Lars Dahlberg 71, Lennart Tortersson 73 och
Anna Mårtensson 76.
Säsongen för torsdagsgolfen har varit under tiden 10 juni – 30 september. Spelet ställdes
in den 22 juli p.g.a för blöt bana och med sedvanligt uppehåll under tävlingsveckan.
Under torsdagstävlingarna genomfördes totalt 1158 ronder. 132 spelare har deltagit
minst en gång, fördelade på 66 spelare i klass I och II. 95 spelare har deltagit åtta gånger
eller fler. Alla som spelat åtta gånger fick en god flaska vin med åtföljande goda ostar.
De sammanlagda resultaten räknas över de åtta bästa ronderna. De bästa i Klass 1 var
John Skyttmark med ett nettoscore på 69,50, därefter Sven Strandfors 71,00 och Märta
Rosell 71,88. I klass 2 lyckades Gun Kristoffersson bäst med 71,13, Ulf Mattsson 72,00
och Anders Hallgren 73,00.
Peter Berg
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Dam verksamheten
Mycket glädjande är att deltagandet vid Tjejtisdagarna sakta men säkert har börjat att växa och
känns stabilare än tidigare år. Vi startade säsongen med en uppstartsmiddag i början av juni, den var
välbesökt och vi presenterade säsongens upplägg.
Det tävlades över 9 hål, ett upplägg som slagit väl ut säsongen innan. Det gick naturligtvis bra att
fortsätta att gå 18 för dom som ville. Vid dom 13 speltillfällena under säsongen hade vi 160 starter.
Dom som ville spela utom tävlan var också välkomna att deltaga.
Vi hade en del samarbeten med sponsorer som gjorde att vi kunde överraska deltagarna med olika
produkter vid start, vilket var mycket uppskattat. Restaurangen, Smaker i Norr, erbjöd oss som
spelade ett bra pris på middag med dryck innan tisdagstävling.
Vid avslutningsmiddagen i september fick årets vinnare Karin Ejenstam sitt pris.
Säsongen avslutades inte efter hösten utan vinterträning tog vid efter nyår med spel varannan tisdag
på Indoor golf.
För att utvärdera säsongen skickade vi ut en enklare enkät där vi fick bra feedback om att vi är på rätt
väg med klubbens tjejtisdagar.
Vi använder vår Facebooksida, Tjejtisdagar -Östersund Frösö- Golfklubb, där vi kommunicerar vad
som händer även när det inte är säsong. Vi har över 100 följare på denna sida så potential finns att
locka fler till spel. Sidan kan också användas för att hitta nya golfkompisar.
Damkommittén har sex medlemmar, Lotta Rydow, Lena Jönsson, Veronica Edström, Veronica
Sandström, Lena Jönsson och Karin Gunnarsson som planerat och administrerat säsongens
aktiviteter.
Känslan efter säsongen är att det pratas mycket gott om damverksamheten och att många funderar
på att komma. Det gäller bara att få dessa att ta steget och det är bland annat det vi i damkommittén
ser som en av våra största utmaningar.
Vi vill tacka våra sponsorer Ica Nära Frösön, Ica Kvantum, SEP, Länsförsäkringar, Bodyshop och
Anebyhusgruppen för ett generöst samarbete.

Damkommittén
Lotta Rydow
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FRÖSÖ GOLFSHOP

Det stora intresset av att spela ,och träna golf fortsatte även golfsäsongen -21. Vår största utmaning -21 var
leveranssituationen i sviterna av Covid-19. Flera tillverkare har varit tvungna att hålla fabriker stängda därtill
problemen med priset på containers att frakta varorna i. Från att tidigare haft en leveranstid på ca: 10
arbetsdagar på ett customset blev leveranstiden upp till minst åtta veckor.
SHOP
Custom Fitting (utprovning av skräddasydda klubbor) är fortsatt vår största och kanske viktigaste del
försäljningsmässigt i shopen. Vi upplever att det är mer en regel än undantag att boka tid för utprovning när
man köper ny utrustning.
Tack vare vår vinterbonade studio på drivingrangen och Trackman utrustning kan vi erbjuda Custom Fitting
bokningar året runt.
Vi har under säsongen erbjudit och genomfört demodagar med ledande klubbtillverkare som Titleist, Callaway,
Ping, Cobra på ÖFG.
DRIVINGRANGE
Vi har alltid haft som målsättning att erbjuda de bästa förutsättningarna för att träna golf på rangen på ÖFG. Dä
Säsongen -20 tränades det mer än på många år vilket resulterade i att när vi kom in i augusti månad var många
bollar lite mer slitna än vanligt. Vi bestämde då oss för att beställa 12000 st nya Titleistbollar inför säsongen -21
och såklart rensa borta alla slitna bollar som finns kvar i bollautomaten.
Våra säsongskort på rangen, personligt och familjekort, är fortsatt populära varje säsong.
ÖFG GOLFACADEMY
Under säsongen har vi genomfört nybörjarkurser, fortsättningskurser, privatlektioner, närspelskurser och
gruppträning .
Under första veckan i maj arrangerade vi en träningsvecka på Ombergs Golf Resort med Henri Reis och Göran
Knutsson.
Tack till min personal, Erik, Anders, Andre’ och Torbjörn .

//Göran Knutsson
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Tävlingslaget
Ansvaret för lagets verksamhet har delats mellan Johan Harrysson och Anders Olsson. Uppdraget har
innefattat all kontakt med klubben, samt ansvar för anmälning till tävling, upplägg- och kallelse till lagets
gemensamma spelträningar, samt att sköta uttagning av det lag som spelade sommarens seriespel
division 2 Norrland.
Träningarna har bedrivits främst genom att klubben upplåtit starttider på onsdag kvällar. Men vi har
tidigare under vår och försommar utefter väder även spelat korthålsbanan. En hand har sträckts ut till
klubbens juniorverksamhet. Tre spelare från juniorernas träningsgrupp har hängt med och spelat på
onsdagarna.

Seriespelet hölls under sommaren 2021 på Söderhamns Golfklubb. Tävlingen flyttades fram ett år på
grund av restriktionerna som infördes för tävlingsgolfen säsongen 2020. Seriespelet ägde rum fredag och
lördag 16 – 17 juli. Laget reste ner på torsdag för att få möjlighet till ett inspelningsvarv. Resan gjordes
genom samåkning i bilar tillhörande lagets medlemmar.
Boende hade bokats i de stugor som ägs av värdklubben. Alla juniorer som varit med och tränat fick
erbjudande att följa med och vara en del av laget, men endast en av spelarna från den gruppen blev
uttagen till att spela under tävlingsvarven.

Laget nådde som helhet inga större sportsliga resultat. Men det fanns samtidigt prestationer hos enskilda
spelare i laget som vi kunde glädjas åt. Framför allt så var det väldigt kul att den spelare som tagit plats
från juniorgruppen fick mycket speltid och gjorde väldigt bra ifrån sig.

Resan till Söderhamn var fantastiskt kul och lärorik. Alla spelare och ledare i truppen har en stor
medvetenhet om att vi representerar ÖFG, och det är minst lika viktigt för oss att lämna ett positivt
avtryck gällande uppförande både på och utanför banan som att nå resultatmässiga framgångar.
Vi är väldigt tacksamma för allt stöd som vi fått från klubben.
Klubben har hjälpt oss med:
•

•
•
•
•
•

Starttider på onsdagar, tre på varandra följande tider med start kl 18
Pikétröjor med ÖFG-logga

Bollar till tävlingshelgen
Startavgift

Kostnad för boende under tävlingen

Ersättning för resa till och från tävling

Vi hoppas på att serielagets verksamhet ska främja tävlingslust hos alla spelare på Östersund Frösö
Golfklubb.
Anders Olsson & Johan Harrysson
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SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS
Stort tack till alla våra sponsorer för golfsäsongen 2021 ni är otroligt viktiga för oss!

GOLFRESTAURANGEN
Säsongen 2021 har inneburit en lättnad efter tidigare restriktioner som varit på grund av Covid-19 pandemin
och därav har antalet besökare ökat igen. Överlag så har det varit ett bra år med bra mat och ett trevligt
bemötande som uppskattats av både medlemmar och gäster. Glädjande för oss alla är det att Åsa och Micke nu
vill skriva på för ytterligare 2 år hos oss på Östersund Frösö GK.
HOLE IN ONE 2021
Viktor Brandt, hål 17 // Jan Christer Johansson, hål ? // Lars-Göran Lindgren, hål 17 //
Lena Nyman, hål 7 (tävling) //

KLUBBMÄSTARE 2021
Klubbmästare Damer Katarina Kjellin
D25 Katarina Kjellin // D60 Christine Wåhlén
Klubbmästare Herrar Klas Österlind
H21 Klas Österlind // H25 Tomas Nielsen // H40 Markus Erkenstam // H50 Torbjörn Bryne // H60 Tomas
Nilsson // H70 Billy Backman
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Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Datum: torsdag den 28 april 2022 Lokal: Östersund Frösö GK
Mötet startar 18:00

Föredragningslista
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

§8
§9
§ 10
§ 11

§ 12.1
§ 12.2
§ 13
§ 14

Vid ordinarie föreningsstämma med Östersund-Frösö Golfklubb
Torsdag den 28 april 2022 klockan 18:00
Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokollförare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste
verksamhetsåret
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret
Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser
Val av:
a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för ett (1) arbetsår
b. 4 nyval av ledamöter i styrelsen, för två (2) arbetsår
c. En suppleant i styrelsen för ett (1) arbetsår
d. Två (2) revisorer jämte suppleant för ett (1) arbetsår. I detta val får styrelsens
ledamöter ej delta
e. Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) arbetsår av vilka en skall
utses till ordförande
Behandling av förslag som väckts av styrelse
Behandling av förslag som väckts av medlem
Övriga frågor
Mötets avslutande

Årsberättelse, väckta förslag och valberedningens förslag finns att tillgå via hemsidan och på
klubben senast den 21 april 2022. För Er som inte skickat in motioner enligt stadgarna så behandlar
vi ärenden fram till 1 vecka innan årsmötet. Årsberättelsen ligger ute på hemsidan.
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