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Protokoll för Alingsås Discgolfs årsmöte 2017 
 

Måndag 20 februari 2017, kl. 18:00 

Lokal: Gustav Adolfsskolan, Alingsås 

 

Närvarande 
 

Stellan Modigh 

Crister Kämpsten 

Oskar Johansson 

Inge Johansson 

Svante Möller 

Henrik Bergqvist 

Mats Hjerpe 

Olle Samuelsson 

 

1. Fastställande av röstlängd 
 

Samtliga närvarande är röstberättigade. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 

Henrik Bergqvist utses till mötets ordförande och sekreterare. 

 

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 
 

Den konstaterades att mötet utlysts på rätt sätt. 
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5. Fastställande av föredragningslista 
 

Föredragningslistan godkänns och fastställs. 

 

6. a) Styrelsen verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
 

Olle Samuelsson läser upp verksamhetsberättelsen. 

Verksamhetsberättelsen antas efter några små ändringar. 

 

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

räkenskapsåret) 
 

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

Även i år har det varit ganska lugnt ekonomiskt. 

Resultatet är negativt pga. avskrivningar av korgar, i övrigt sund ekonomi. 

Pengar från VKT bör dock ha funnits med, Henrik Bergqvist åtar sig att kolla med ansvariga för VKT 

angående detta. 

 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret 
 

Föreningens revisor (Svante Möller) redogör för revisorernas berättelse 

Resultatet innan avskrivningar ser bra ut. 

Medlemsavgifterna har gått ner från 3900kr år 2015 till 2900kr år 2016. 

Försäljningen av discar mm. har minskat. 

Viktigt att vi kollar upp angående eventuella pengar från VKT. 

 

Revisorn föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
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9. Fastställande av medlemsavgifter 
 

Det beslutas att hålla medlemsavgifterna oförändrade för 2018, aktuella medlemsavgifter är: 

- Junior (t.o.m. 20 år): 50 kr/år 

- Vuxen: 100 kr/år 

- Familj: 200 kr/år 

 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande 

verksamhets-/räkenskapsår 
 

Verksamhetsplanen antas efter diverse ändringar och tillägg. 

 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 

Inga förslag eller motioner har inkommit. 

 

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

Inge Johansson väljs som föreningens ordförande. 

 

12. b) Val på två år med växelvis avgång av minst tre stycken ledamöter i styrelsen 
 

Avgående ledamöter: 

- Mats Hjerpe 

- Oskar Johansson 

- Johan Davidsson 

- Jimmy Svensson 

För att komma i fas med den växelvisa avgången efter att styrelsens storlek ändrades vid förra årsmötet 

så behöver en av de nya ledamöterna som väljs endast väljas på ett år till att börja med. 

Följande ledamöter väljs: 

- Mats Hjerpe 

- Crister Kämpsten 

- Oskar Johansson 

- Henrik Bergqvist (1 år) 
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12. c) Val av en revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens medlemmar delta 
 

Svante Möller väljs som föreningens revisor. 

 

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

ordförande 
 

Svante Möller och Stellan Modigh väljs till valberedningen. 

Svante Möller utses till ordförande i valberedningen. 

 

Styrelsen ser därmed ut som följer: 

Ordförande: Inge Johansson (2 år kvar) 

Ledamöter: 

- Mats Hjerpe (2 år kvar) 

- Oskar Johansson (2 år kvar) 

- Crister Kämpsten (2 år kvar) 

- Olle Samuelsson (1 år kvar) 

- Christian Novarino (1 år kvar) 

- Henrik Bergqvist (1 år kvar) 

 

Inom styrelsen väljs följande funktioner: 

Vice ordförande: Olle Samuelsson 

Sekreterare: Henrik Bergqvist 

Kassör: Mats Hjerpe 

 

13. Övriga frågor 
 

Korgar: 

En inventering behöver göras av föreningens korgar då de finns utställda och förvarade på flera olika 

ställen. Olle Samuelsson åtar sig att ansvara för inventeringen. 

 

Gräsroten: 

Föreningen behöver ta ställning till hur pengarna från Gräsroten skall användas på bästa sätt; tanken 

med pengarna är att de ska gå till juniorsatsningar. 

 

Marknadsföring: 

Möjligheter till marknadsföring av föreningen och sporten behöver undersökas, bland annat nämndes 

turistbyrån och simhallen. 
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Intern information 

Gemensam information inom styrelsen angående kontaktpersoner inom kommunen etc. önskas för att 

underlätta styrelsens arbete. Även beskrivning av rutiner för t.ex. tillståndsansökan är lämpligt att ha 

lättillgängligt. 

Henrik Bergqvist åtar sig att undersöka möjligheterna till gemensamma dokument för detta inom 

styrelsens facebook-grupp. 

 

Nolhagabana 

Olle Samuelsson har pratat med Bengt-Göran Kullner i kommunen. Han är positiv till satsningen på 

Nolhaga-banan. Han vill att kommunen ansvarar för klippning/skötsel av bana och att föreningen 

informerar om behovet (hur ofta etc.). Det finns arbetskraft till detta inom kommunen. De bad oss om 

att vara backup om de själva inte hinner med, vi får låna utrustning för det. Kommunen tänker också 

byta ut utkasten till konstgräs, vilket vi ser positivt på. Olle fortsätter sköta kontakterna med 

kommunen. 

 

Sollebrunn 

En bana i Sollebrunn är på gång, placeringen vid erska kyrka kan tyckas olycklig. Föreningen har ingen 

medverkan i detta, det är kommunen som driver det.  

 

Vårgårda 

Oskar Johansson var på samhällsplaneringsmöte med Vårgårda kommun angående bl.a. Kesberget, 

ingen exploatering av området som påverkar banan där är att vänta som det verkar. 

 

Hjortgården 

Någon behöver ta ansvar för banan om vi ska kunna komma framåt. 

Rolfs Kulle 

Olle Samuelsson kollar med kommunen igen angående eventuella möjligheter att återuppta aktiviteten 

där. 

 

VKT 

Crister Kämpsten har huvudansvar för VKT i år. 

 

14. Mötets avslutande 
 

Mötets ordförande förklarar mötet avslutat. 
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Vid protokollet: 

 

 

 

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

Henrik Bergqvist, sekreterare/ordförande     signatur 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

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

Stellan Modigh, justerare       signatur 

 

 

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

Oskar Johansson, justerare       signatur 

 


