
Protokoll fört vid årsmöte med Mellansvenska Veteranserien den 20 sept 2022 

Plats; Askersunds Golfklubb 

 

1. Förklarades mötet för öppnat 

2. Upprättades en närvarolista som finns i förvar hos ordföranden för mötet 

3. Godkändes föreslagen dagordning 

4. Valdes Bo Karlström till ordförande och Anders Sundholm till sekreterare för 

mötet 

5. Valdes Björn Blad och Bo Ryding till justeringsmän för mötet 

6. Fastställdes att kallelse till mötet hade genomförts i vederbörlig ordning 

7. Meddelade närvarande Gruppledare för de olika grupperna att allt har 

fungerat bra under årets verksamhet 

8. Redovisade ordförande styrgruppens årsredovisning (finns även att läsa på 

hemsidan). Lades med klart godkännande till handlingarna 

9. Revisors berättelse lästes upp. Revisor föreslår att styrelsen skall erhållas full 

ansvarsfrihet. Mötet godkände revisors förslag 

10. Resultat- och Balansräkning redovisades. Ett resultat på + 10.914 kr för 2021 

föreligger. Mötet godkände redovisade räkningar 

11. Årets resultat föreslås övergå till kommande års balansräkning 

12. Fastställdes full ansvarsfrihet för styrelsen för årets verksamhet 

13. Några motioner har ej inkommit till styrelsen 

14. Föreslog och redovisades en budget för kommande verksamhetsår 

Fastställdes förslaget 

15. Förslag till speldagar för kommande år redovisades. Fastställdes förslaget 

16. Årsmöte och avslutningstävling 2023 skall arrangeras av Kårsta GK 

17. Valberedningen har inte funnit några tänkbara namn till ny styrelse för 

kommande år. Leif Eidenbäck och Bo Karlström meddelar mötet att det är 

synnerligen angeläget att man hittar några intressenter som är beredda att 

engagera sig för styrelseuppdragen. Om inte någon är beredd att ta på sig 

detta är det stor risk att det inte blir någon fortsättning av verksamheten 

18. Något val av ordförande och övriga ledamöter till styrgruppen kunde ej göras 

då det inte finns någon/några som vill ta på sig uppdragen 

19. Om det blir fortsättning på verksamheten är nuvarande revisor, Leif 

Erlandsson, beredd att fortsätta som revisor 

20. Den nya styrelsen får i uppdrag att utse en valberedning 

21. Inte några övriga frågor fanns att behandla 

22. Framfördes “gratulationer” till årets segrare i H 75, Västerås GK och 

Surahammars GK H 80 

23. Avslutades mötet och framfördes än en gång en vädjan om att försöka hitta 

personer som är villiga att ta på sig uppdrag i styrelsen 

 

Bo Karlström                               Anders Sundholm 

 

Björn Blad                                   P-O Ryding 


