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PROTOKOLL fört vid GAF:s årsmöte söndagen den 3 mars 2013 på Hooks herrgård, Hok. 
 
 
§ 1 Ordföranden Göran Näslund förklarar årsmötet öppnat.  

Parentation hölls för avlidna medlemmarna Bengt Lorichs, Jimmy Grön och Sven Lundgren. 
 
§ 2 Årsmötet fastställer röstlängden till 53 närvarande och röstberättigade medlemmar. 
 
§ 3 Årsmötet fastställer att mötet behörigen utlysts. 
 
§ 4 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 5 Årsmötet beslutar välja Stig Persson (Ljunghusens GK) till mötesordförande och Ann Jacobsson 

(Haverdals GK) till mötessekreterare. 
 
§ 6 Årsmötet beslutar välja Mia Salmi (Vallda GCC) och Sven Nilsson (Ystad GK) till 

protokollsjusterare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet. 
 
§ 7 Styrelsens årsredovisning för 2012 föredras. 

 
a. Årsmötet beslutar att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till 

handlingarna. 
b. Årsmötet beslutar att lägga balans- och resultaträkningen till handlingarna. 

 
§ 8 Revisionsberättelsen föredras och läggs till handlingarna. 
 
§ 9 Årsmötet beslutar fastställa balans- och resultaträkningen samt att disponera resultatet enligt 

den fastställda balansräkningen.  
   
§ 10 Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
 
§ 11 Årsmötet beslutar fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013. 

 
   Årsmötet beslutar fastställa styrelsens förslag till budget för 2013.  
 
§ 12 Årsmötet beslutar om ett tillägg till medlemsavgifterna 2013 med 5 500 kr för obegränsat antal 

aktiva medlemmar på anläggningen. 
Årsmötet beslutar fastställa medlemsavgifterna för 2014 till 1 675 kr för medlemskategori aktiv 
samt 2 775 kr för aktiv +, 850 kr för aktiv säsong samt 200 kr för stödjande medlem. Årsmötet 
beslutar om ett tillägg till medlemsavgifterna 2014 med 6 000 kr för obegränsat antal 
medlemmar på anläggningen. 

  
§ 13   Årsmötet beslutar fastställa styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2014. 

  
   Årsmötet beslutar fastställa styrelsens förslag till ekonomisk ram för 2014.  
 
§ 14 Årsmötet beslutar fastställa antalet ledamöter i styrelsen till 7 (ordförande och 6 ledamöter). 
 
§ 15 Val 

a. Årsmötet beslutar välja Stig Persson (Ljunghusens GK) till ordförande för år 2013. 
b. Årsmötet beslutar välja Anette Svensson (Borås GK) (omval), Fredric Heinmets 

(Sollentuna GK) (nyval) och Vibeke Ystad (Göteborgs GK) (nyval) till ledamöter i styrelsen 
för åren 2013-2014.  
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Årsmötet beslutar välja Richard Svalling (Eskilstuna GK) (nyval) till ledamot i styrelsen 2013. 
c. Årsmötet beslutar välja Lars-Olov Steen (Ernst & Young) till revisor för år 2013. 
d. Årsmötet beslutar välja Eleonore Höglund (Tjörns GK) till sammankallande och Thomas 

Ahlberg (Bokskogens GK) till ledamot i valberedningen för år 2013. 
Ytterligare en ledamot utses av styrelsen. 
 

§ 16 Årsmötet beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra i §§ 1 och 9 i föreningens 
stadgar. 

 Årsmötet beslutar enhälligt att utse Göran Näslund till hedersmedlem i GAF. 
 

§ 17 Övriga frågor: 
 Inga övriga frågor finns anmälda.  
   

Göran Näslund avtackar styrelsemedlemmarna Martin Fredriksson och Thomas Ahlberg. 
Torbjörn Johansson avtackar avgående ordförande Göran Näslund. 
Göran Näslund framför sitt djupt kända tack för hedersmedlemskapet och önskar Stig Persson 
lycka till.  
 

§ 18 Stig Persson tackar för förtroendet som nyvald ordförande för GAF och förklarar årsmötet 
avslutat. 

 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
………………………………….. 
Ann Jacobsson 
Mötessekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
…………………………………..   ……………………………………. ……………………………………. 
Stig Persson   Mia Salmi          Sven Nilsson 
Mötesordförande     

  
 


