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Protokoll för Alingsås Discgolfs Årsmöte 2016 
 
Måndag 7 mars 2016 kl. 18:39 

Lokal: Gustav Adolfsskolan, Alingsås 

 

Närvarande 
Mats Hjerpe 

Stellan Modigh 

Daniel Castor 

Olle Samuelsson 

Henrik Bergqvist 

Oskar Johansson 

Johan Davidsson 

Svante Möller 

Christian Novarino 

Tomi Lyyski 

 

1. Fastställande av röstlängd. 
 

Samtliga närvarande är röstberättigade 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 

Som mötets ordförande väljs Daniel Castor 

Som mötets sekreterare väljs Henrik Bergqvist 

 

3. Val av justerare och rösträknare. 
 

Stellan Modigh och Oskar Johansson väljs till justerare 

Stellan Modigh och Oskar Johansson väljs till rösträknare 

 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
 

Det konstateras att mötet utlysts på rätt sätt 

 

5. Fastställande av föredragningslista. 
 

Föredragningslistan godkänns och fastställs 

 

  



Alingsås Discgolf Protokoll årsmöte 2016-03-07 Sida 2 av 6 

 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
 

Verksamhetsberättelsen antas efter korrigering av stavfel. 

 

6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för det senaste 

räkenskapsåret). 
 

Föreningens kassör (Mats Hjerpe) går igenom balans- och resultaträkning 

Det har varit ett lugnt år ekonomiskt sett. 

Under året har 9 korgar köpts in, föreningen har fått bidrag för detta. Hela kostnaden för korgarna tas upp som 

kostnad direkt och behöver då inte tas upp som avskrivning kommande år. 

Resultatet före avskrivningar är ca +800 kr. 

Det finns fortfarande pengar på föreningens konto som tillhör tjejsatsningen, dessa pengar har inget med 

föreningen att göra men medför lite extra administration. 

 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret. 
 

Föreningens revisor (Svante Möller) redogör för revisorernas berättelse 

Kassan har minskat en del pga. inköp av korgar. 

Lagervärdet har gått upp med 605 kr trots att försäljning av discar i år inbringat 1490 kr, detta beror på 

felräkning i förra årets inventering. 

Discförsäljningen har gått ner jämfört med tidigare år, en bidragande anledning kan vara att simhallen inte 

längre säljer våra discar. 

Pekan VVS har en skuld till föreningen som ännu inte betalts, då utsikterna för att denna skuld justeras är låga 

så har skulden skrivits av och tagits bort från fordran, beslut i frågan flyttas under punkt 13 

 

Revisorn föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 
 

Det beslutas att lämna medlemsavgifterna oförändrade för 2017, aktuella medlemsavgifter är: 

- Junior (t.o.m. 20 år): 50 kr/år 

- Vuxen: 100 kr/år 

- Familj: 200 kr/år 

 

10. Fastställande av verksamhetsplan sam behandling av budget för 

kommande verksamhets-/räkenskapsår. 
 
Verksamhetsplanen antas efter diverse ändringar och tillägg. 
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Ingen budget har tagits fram för i år, istället antas ett mål om att resultatet skall gå jämnt ut före avskrivningar 

och eventuella nya arrenden. 

 

11. Behandlingen av styrelsen förslag och i rätt tid för inkomna 

Motioner. 

 
Inkommet förslag på stadgeändring för att minska styrelsens storlek från 9 till 7 personer inkl. ordförande 

behandlas. 

Årsmötet röstar för förslaget. 

 

12. a) Val av föreningens ordförande för en tid av 2 år. 

 
Inget val av ordförande detta år då Henrik Bergqvist har ett år kvar på posten. 
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12. b) Val på två år med växelvis avgång av minst fyra ledamöter i styrelsen. 
 

För att styrelsens storlek ska stämma överens med den nyss antagna stadgeändringen så väljs i år två 

ledamöter medan fyra avgår. 

 

Avgående ledamöter är: 

Olle Samuelsson 

Linus Elfström 

Daniel Castor 

Magnus Flank 

 

Följande personer nomineras till val: 

Olle Samuelsson 

Magnus Flank 

Christian Novarino 

Tomi Lyyski 

Stellan Modigh 

 

Magnus Flank, Tomi Lyyski och Stellan Modigh avböjer val. 

 

Mötet väljer Olle Samuelsson och Christian Novarino. 

 

 

12. c) Val av en revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens medlemmar 

delta. 
 

Svante Möller väljs 

 

 

12. d) Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till 

ordförande. 
 

Daniel Castor och Stellan Modigh väljs till valberedningen. 

Daniel Castor utses till ordförande i valberedningen. 

 

Styrelsen ser därmed ut som följer: 

Ordförande: Henrik Bergqvist (1 år kvar) 

Ledamöter: 

- Mats Hjerpe (1 år kvar) 

- Oskar Johansson (1 år kvar) 

- Johan Davidsson (1 år kvar) 

- Jimmy Svensson (1 år kvar) 

- Olle Samuelsson (2 år kvar) 

- Christian Novarino (2 år kvar) 

Revisor: Svante Möller (1 år) 

Valberedning: Daniel Castor (ordförande), Stellan Modigh 
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Inom styrelsen väljs följande funktioner: 

Vice ordförande: Oskar Johansson 

Sekreterare: Olle Samuelsson 

Kassör: Mats Hjerpe 

 

13. Övriga frågor  
 

Beslut: Olle Samuelsson får i uppdrag att kontakta kommunen ang. hål 10 i Nolhaga där föreningen har en egen 

korg stående sen den tidigare blev förstörd av ett vält träd. 

 

Beslut: Mats Hjerpe får i uppdrag att ta kontakt med förbunden ang. tjejsatsningen. 

 

Beslut: Olle Samuelsson får i uppdrag att ansvara för information om och på banorna. 

 

Beslut: Årsmötet beslutar att inte driva föreningens fordran på Pekan VVS. Skulden skrivs av. 

 

Hemsida 

Gammal information finns på hemsidan bl.a. avseende medlemsavgifter. Henrik Bergqvist åtar sig att snarast 

uppdatera med aktuell information. 

 

Tourer 

Rolfs kullebanan ska tas ur bruk senast 15:e april. Sommartouren i Nolhaga startar därför redan lördagen 16:e 

april. I april spelas touren lördagar kl. 11, från och med maj ändras det till torsdagkvällar. 

Hjortgården 

Daniel Castor har tidigare tittat på möjligheterna till att ha en bana på Hjortgården, detta har legat på is då det 

förra året togs beslut att satsa på Mariedal istället. Då Mariedal inte längre är aktuellt så har planerna på en 

bana på Hjortgården åter fått fart. 

Kommunen är nu positiv till detta och tycker att det är en bra idé under förutsättning att vi kommer överens 

med Skogshjortarna. 

Skogshjortarna var positiva men hade lite åsikter om bansträckningen. Daniel Castor har gått runt med 

representant för Skogshjortarna och tittat på en tänkt bansträckning, de var positiva till planerna dock behövs 

det lite tid för att förankra detta i Skogshjortarnas förening. 

Det förslag på bansträckning som finns går att spela efter en del röjning på hål 3 och 7. 

Planen nu är att börja med 9 hål och eventuellt utöka senare beroende på hur det fungerar. 

 

14. Mötets avslutande 
 
Mötets ordförande förklarar mötet avslutat. 
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Vid protokollet:  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

Henrik Bergqvist, sekreterare.    signatur 

 

 

 

Justeras:  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

Daniel Castor, ordförande.    signatur 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

Stellan Modigh, justerare.    signatur 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

Oskar Johansson, justerare.    signatur 


