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Inledning och mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte
ordföranden skall justera mötesprotokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret
Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret
Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition
av överskott respektive underskott i enlighet med
balansräkningen
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
avser
Fastställande av årsavgift för 2012
Förslag till fortsatt städlån
Fastställande av verksamhetsplan och budget för det
kommande verksamhets- och räkenskapsåret
Val av:
- klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en
tid av ett år
- övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
- tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd
turordning för en tid av ett år
- två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
- två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
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Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna
motioner
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Golfstiftelsen informerar

§16.

Information om Hotellprojektet ”Idre Golf Ski & Spa”

§17.

Delegation till styrelsen att utse klubbens representant till
distriktets årsmöte

§18.

Delegation till styrelsen att införa tillfälliga avgifter under
verksamhetsåret 2012
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§20.

Övriga frågor
Avslutning

Vi bjuder på kaffe och något tilltugg
Verksamhets- och revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag,
styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med
styrelsens yttrande kommer att senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga på
klubbens hemsida, samt tillhandahållas på årsmötet.
Motion att behandla på årsmötet skall kommit styrelsen tillhanda minst 2 veckor före
årsmötet.
Rösträtt på mötet har de medlemmar som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot
klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.
Rösträtten är personlig, vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten utövas
genom ombud.
Ombud skall uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt, och får inte företräda fler än en
medlem och skall själv vara medlem i klubben.
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