
KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 
FORSGÅRDENS GOLFKLUBB  

 
Datum: 2018-12-03 
Klockan: 19.00 
Plats: Hålabäcksskolan   
 
Kompletta handlingar finns tillgängliga på klubbens hemsida samt på kansliet 
senast 2018-11-26 
……………………………………………………………………………. 
       

PRELIMINÄR FÖREDRAGNINGSLISTA 
1. Prisutdelningar KM och utdelning av stipendium ur Scandinavian Masters Juniorfond.  
2. Information och kommunikation om pågående verksamhetsår.  (sid 5-11) 
3. Mötets öppnande  
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 
5. Fastställande av röstlängd för mötet 
6. Fastställande av föredragningslista 
7. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
8. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötets ordförande skall 

justera protokollet 
9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och avgifter för 2019 

a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019   (sida 12-30) 
b. Styrelsens förslag till medlemsformer och avgifter 2019  (sida 31-33) 
c. Styrelsens förslag till budget 2019    (sida 34-36)                                            
d. Styrelsens förslag till investeringar 2019   (sida 36) 
e. Kommittéernas verksamhetsplaner för 2019   (se Bilaga) 

10. Mötets fastställande av styrelsens och kommittéernas förslag till  
verksamhetsplaner, avgifter och budget för 2019. 

11. Behandling av i rätt tid inkomna motioner (8 st) gällande;   (sida 37-) 
a. Återställ golfveckan till en hel vecka och återinför matchcupspel  
b. D 50+ vill spela på Slottsbanan 
c. Förslag till ändring av stadgar avseende antalet revisorer jämte suppleanter 
d. Ersättningen till FGGK från kommitteegolfen 
e. Utökat antal spelomgångar (dvs. företrädestider) för kommitteegolfen 
f. Stoppa gällande ”Utvecklingsplan för Forsgårdens GK” samt omprövning av 

klubbens framtida inriktning 
g. Förbättrade övningsområden för närspelsträning 
h. Ruffarnas höjd  

12. Val av:  
a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år 
b. 3 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år 
c. 1 övrig ledamot fyllnadsval 1 år 
d. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år 
e. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.  
f. Ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år 

g. Ombud till GDF-möte 
13. Övriga frågor (information och diskussion) 
14. Mötets avslutande  

   
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller 
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till möten. 

 


