Kallelse till årsmöte måndag den 6 december 2021

Härmed kallas medlemmarna i Frösåker Golfklubb till årsmöte på 4 e teatern, Culturen, Sintervägen
4, Kopparlunden Västerås.
Måndagen den 6 december kl. 18:00
Registrering och fika från klockan 17:30. Årsmötet har en annorlunda utformning i år då
punkten "Upplösning av ideella föreningen Frösåker Golfklubb" finns med på agendan.
Som FGCC tidigare informerat, har bolaget ansökt om att bli en så kallad associering (A1) från
årsskiftet. Skäl till detta är att förenkla administration och öka medlemsnyttan genom att FGCC tar
över allt ansvar som idag ligger på klubbens ansvar.
I och med att golfverksamheten övertas i sin helhet av FGCC från årsskiftet 2021/22 är styrelsens
förslag till årsmötet att Frösåker Golfklubb som ideell förening upplöses från årsskiftet 2021/22.
För att kunna anpassa storlek på lokal för mötet, så vi kan hålla behörigt avstånd, är det önskvärt att
ni anmäler ert deltagande via GIT tävlingskalender.
"Aktivitets kallas FGK Årsmöte2021". Anmäl på följande
länk: https://mingolf.golf.se/Competition/3180009
Dagordning
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Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötets har utlyst på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i
enlighet med balansräkningen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Behandling av i tid inkomna motioner.
Upplösning av ideella föreningen Frösåker Golfklubb samt tillsättande av en likvidationsstyrelse.
Beslut om fördelning av föreningen Frösåker Golfklubbs tillgångar/kapital.
Övriga frågor samt information från FGCC.

En vecka innan mötet skickas kommer aktuella handlingar inför mötet att skickas ut.
Styrelsen Frösåker Golfklubb

