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Nuvarande lydelse Förslag till ny lydelse  

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE 

§ 15 TIDPUNKT OCH KALLELSE 

Tredje stycket  

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, 

revisionsberättelse, valberedningens förslag 

samt inkomna motioner med styrelsens 

yttrande skall finnas tillgängliga senast en 

vecka före årsmötet, i digitalt format och i 

skriftligt format på kansliet samt skickas till 

medlem som så önskar. 

§ 15 TIDPUNKT OCH KALLELSE 

Tredje stycket  

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, 

revisionsberättelse, verksamhetsplan, budget, 

förslag till avgifter och kapitaltillskott, 

valberedningens förslag samt inkomna 

motioner med styrelsens yttrande skall finnas 

tillgängliga senast en vecka före årsmötet, i 

digitalt format och i skriftligt format på kansliet 

och skickas till medlem som så önskar. 

§ 16 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT 

BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag 

till ärenden att behandlas av årsmötena. 

Motion (förslag) från medlem skall vara 

styrelsen tillhanda senast sex veckor före 

respektive möte.  

§ 16 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT 

BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag 

till ärenden att behandlas av årsmöte. Motion 

(förslag) från medlem skall vara styrelsen 

tillhanda senast sex veckor före årsmötet. 

VALBEREDNING  

§ 23 SAMMANSÄTTNING OCH 

        ÅLIGGANDEN 

Valberedningen består av ordförande och två 

ledamöter valda av höstmötet.  

Valberedningen bör ha en sådan 

sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor 

och män kan nås samt att olika åldersgrupper 

finns representerade.  

Valberedningen sammanträder på kallelse av 

ordföranden eller då minst halva antalet 

ledamöter begärt det. 

Valberedningen skall senast 2 veckor före 

höstmötet överlämna sitt förslag till styrelsen 

och förslaget ska ingå i kallelsen till höstmötet.  

Förslaget skall finnas i årsmöteshandlingarna 

på klubben sju dagar före höstmötet och 

tillhandahållas på höstmötet. Valberedningen 

VALBEREDNING  

§ 23 SAMMANSÄTTNING OCH 

ÅLIGGANDEN 

Valberedningen består av ordföranden och två 
ledamöter valda av årsmöte.  

Valberedningen bör ha en sådan 
sammansättning att jämställdhet mellan 
kvinnor och män kan nås samt att olika 
åldersgrupper finns representerade.  

Valberedningen sammanträder på kallelse av 
ordföranden eller då minst halva antalet 
ledamöter begär det.  

Valberedningen ska senast två veckor före 

årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag. 

Förslaget ska finnas i årsmöteshandlingarna på 

klubben sju dagar före årsmötet och 

tillhandahållas på årsmötet. 

Valberedningen ska ges tillträde att delta på 
styrelsemöten under verksamhetsåret. 
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ska ges tillträde att delta på styrelsemöten 

under verksamhetsåret. 

REVISION 

§ 24 REVISION 

Revisorerna är valda av medlemmarna och 

skall för deras räkning mellan årsmöten 

granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie 

revisor samt suppleant bör vara godkänd eller 

auktoriserad. Revisor behöver inte vara 

medlem i klubben. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av 

golfklubbens räkenskaper, höstmötes samt 

vårmötes- och styrelseprotokoll och övriga 

handlingar. 

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna 

tillhanda senast fem veckor före vårmötet. 

Revisorerna skall, i enlighet med god 

revisionssed, granska styrelsens förvaltning 

och räkenskaper för det senaste verksamhets- 

och räkenskapsåret samt till styrelsen 

överlämna revisionsberättelse senast tre 

veckor före vårmötet. 

REVISION 

§ 24 REVISION 

Revisorerna är valda av medlemmarna och 

skall för deras räkning mellan årsmöten 

granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie 

revisor samt suppleant bör vara godkänd eller 

auktoriserad. Revisor behöver inte vara 

medlem i klubben. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av 

golfklubbens räkenskaper, årsmötesprotokoll, 

styrelseprotokoll och övriga handlingar.  

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna 

tillhanda senast fem veckor före årsmötet. 

Revisorerna skall, i enlighet med god 

revisionssed, granska styrelsens förvaltning 

och räkenskaper för det senaste verksamhets- 

och räkenskapsåret samt till styrelsen 

överlämna revisionsberättelsen senast tre 

veckor före årsmötet. 

STYRELSE  

§ 26 ÅLIGGANDEN 

När höst- eller vårmöte inte är samlat är 

styrelsen golfklubbens beslutande organ och 

ansvarar för klubbens angelägenheter. 

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, SGF:s 

och dessa stadgar - svara för klubbens 

verksamhet enligt fastställda planer samt 

tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att 

• tillse att klubben följer gällande lagar och 

bindande regler 

• verkställa av årsmötena fattade beslut inom 

ramen för av årsmötena fastställd budget 

STYRELSE 

§ 26 ÅLIGGANDEN 

När årsmötet inte är samlat är styrelsen 

golfklubbens beslutanden organ och ansvarar 

för klubbens angelägenheter.  

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, SGF:s 

och dessa stadgar - svara för klubbens 

verksamhet enligt fastställda planer samt 

tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att  

• tillse att klubben följer gällande lagar och 

bindande regler 

• verkställa av årsmöten fattade beslut inom 

ramen för av årsmötet fastställd budget 
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• med arbetsgivaransvar planera, leda och 

fördela arbetet inom klubben 

• ansvara för och förvalta klubbens medel 

samt redovisa dessa enligt god 

redovisningssed 

• lämna revisorerna de upplysningar och 

handlingar som behövs för att de skall 

kunna fullgöra sina uppgifter enligt 

stadgarna och god revisionssed 

• förbereda höst- och vårmötena.  

Ordföranden är klubbens officiella representant 

och skall leda styrelsens förhandlingar och 

arbete. Vid ordförandens förfall skall vice 

ordföranden eller annan som styrelsen utser 

träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas 

arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter 

enligt styrelsens bestämmande.  

• med arbetsgivaransvar, genom Vd eller 

annan klubbansvarig, planera, leda och 

fördela arbetet inom klubben 

• ansvara för och förvalta klubbens medel 

samt redovisa dessa enligt god 

redovisningssed 

• lämna revisorerna de upplysningar och 

handlingar som behövs för att de skall 

kunna fullgöra sina uppgifter enligt 

stadgarna och god revisionssed 

• förbereda årsmötet. 

Ordföranden är klubbens officiella representant 

och skall leda styrelsens förhandlingar och 

arbete. Vid ordförandens förfall skall vice 

ordföranden eller annan som styrelsen utser 

träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas 

arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter 

enligt styrelsens bestämmande. 

 


