Protokoll fört vid Södermanlands Golfförbunds Vårårsmöte 2020-04-15
§1
Mötets öppnande
Mikael Larsson hälsade alla välkomna till dagen årsmöte.
Mötet inleddes med att Astrid Dicander, SGFs valberedning, redovisade valberedningens förslag till
SGFs FM.
Tony Mullborn, SGF´s nya klubbrådgivare för SöGDFs alla klubbar, redovisade SGFs gällande
rekommendationer angående tävlings- och sällskapsspel, rekommendationerna uppdateras veckovis.
§2
Fastställande av röstlängd
19 personer närvarade.
Röstlängden fastställdes och följande 11 klubbar var representerade med rösträtt: Flens GK, Fogdö
GK, Gripsholms GK, Grytsbergs GK, Katrineholms GK, Nyköpings GK, Strand GK, Strängnäs GK,
Torshälla GK, Trosa GK och Vingåkers GK. (bilaga).
§3
Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställdes att mötet utlysts på rätt sätt.
§4
Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
§5
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mikael Larsson valdes till ordförande och Matts Spångberg till sekreterare.
§6
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Ove Randberg och Lars Olof Nilsson valdes till justerare och rösträknare.
§7
Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2020
Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet föredrogs (bilaga).
§8
Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsens föredrogs och lades till handlingarna (bilaga).
§9
Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen fastställdes av mötet och vinsten disponerade i enlighet med förslaget.
§ 10
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
§ 11
Val av ombud till SGF:s förbundsmöte 2021
SGF´s FM genomförs som digitaltmöte med 1 deltagare per distrikt detta år. Mikael Larsson
representerar SöGDF. Mikael Larsson informerade om handlingarna till FM.
§ 12
Val av ombud till Distriktsidrottsförbundets årsmöte 2021
DF möte genomförs som digitaltmöte i år. Mikael Larsson representerar SöGDF.
§ 13
Behandling av förslag och inkomna motioner till SöGDF
Inga förslag eller motioner har kommit in.
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§ 14
Övriga frågor
Inga frågor anmäldes.
§ 15
Mötets avslutande
Mikael Larsson tackade alla och avslutade dagens möte.
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