
 

Svenska Golfhistoriska Sällskapets årsmöte på Flommens GK den 26 juni 2020 kl. 18:00 (ca) 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd för mötet 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

mötets protokoll 
5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 
6. Fastställande av dagordning  
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret  
8. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret 
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret 
10. Fastställande av Resultat- och Balansräkning samt disposition av resultatet 
11. Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 
12. Redovisning av styrelsens budget- och verksamhetsplan för 2020. Fastställande av 

framlagda planer. 
13. Fastställande av årsavgift för år 2021. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter: 200 kr för 

enskild medlem och 500 kr för stödjande medlem (golfklubb, GDF och liknande) 
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

a. Styrelsens förslag till utvidgade/reviderade stadgar. Om förslaget går igenom, 
föreslås att beslutet omedelbart justeras 

b.   Motion 1. Tillåta nytillverkade replikaklubbor i av SGS arrangerade mästerskap 
c.    Motion 2. Svenskt mästerskap i Classic Golf eller Persimmon & Blades 
d.   Motion 3. Regler för hickoryklubbors utformning i SGS stadgar 
e.    Motion 4. Syfte och Verksamhet i SGS stadgar 

15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
16. Val av  

a. SGS ordförande för en tid av ett år 
b. Två ledamöter för en tid av två år och en ledamot för en tid av ett år 

17. Val av två revisorer för en tid av ett år 
18. Val av ledamöter i valberedningen 

a. En ledamot för en tid av två år och en ledamot för en tid av ett år 
b. Årsmötet utser en av valberedningens tre ledamöter till dess ordförande 

19. Utmärkelser och avtackningar 
a. Anders Jansons Minnesfond; stipendium till Bo A Mattsson 
b. Avtackning av ledamöter 
c. Avtackning av ordföranden 

20. Övriga frågor 
21. Mötets avslutande 
Styrelsen 


