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Guldklubben Skåne 
Årsmötet 2020 

Årsmötesprotokoll 
200304 

Tid: Kl. 17.00-17.35 

Plats: EOS kansli, Lund 

Närvarande 
Erwin Apitzsch 
Carin Nilsson Green 
Karl-Gustav Holmgren 
Anita Kjellander 
Lauri Käki 

Martin Landahl 
Conny L · dvall 
Anders Sjölin 
Gert Strid 
Lennart Willemo 

§ 1. Årsmötets öppnande 
Guldklabbens ordförande Conny Lindvall häl-sade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

§ 2. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes enligt ovanstående närvarolista. 

§ 3. Fråga om mötets bcbörlga utlysande 
Ordföranden meddelade att kallelsen och föredragningslistan till årsmötet skickades till medlemmarna den 
10 februari, vilket är mer än de tre veckor före årsmötet som stadgarna föreskriver. 
Beslöts att förklara årsmötet behörigt utlyst. 

§ 4. Val av ordförande för mötet 
Valdes Conny Lindvall till mötesordförande. 

§ 5. V:d av sekreterare för mä-tet 
Valdes Erwin Apitzsch till mötessekreterare. 

§ 6. Val av två justerare tillika rösträknare 
V ~ddes Gert Strid och Lauri Käki till justerare tillika rösträknare. 

§ 7. Styrelsens. verksamhets berättelse 
Erwin Apitzsch föredrog och kommenterade verksamhetsberättelsen för 2019. 
Beslöts att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

§ 8. Styrelsens förvatmtngsberättelse 
Lennart Willemo föredrog och kommenterade förvaltningsberättelsen för 2019. 
Be§fäts att med godkännande lägga förvalmingsberättelsen till handlingarna. 

§ 9. Revisorernas berättelse 
Lennart Willemo läste upp revisionsberättelsen för 2019. 
Beslöts att godkänna revisionsberättelsen. 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslöes att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 11. Fastställande av årsavgifter för nästkommande verksamhetsår 
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter: 
150 kronor för 2021, 2 5-00 kronor för livslångt medlemskap och l 500 kronor för 10-årigt medlemskap. 
BesI1i-ts att fastställa årsavgifterna enligt styrelsens förslag. 

§ 12. Behandling av förslag från styrelsen 
Inga styrelseförslag förelåg. 



§ 13. Behandling av motioner 
Inga motioner förelåg. 

§ 14. Fastställande av verksamhetsplan för 2029 
Conny Lindvall föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
Beslöts att fastställa verksamhetsplanen i enlighet med styrelsens förslag. 

§ 15. Fastställaede av budget för 2020 
Lennart Willemo föredrog styrelsens förslag till budget. 
Beslöts att fastställa budgeten i enlighet med styrelsens förslag. 

§ 16. Val av ordförande 
Valdes Conny Lindvall ( omval) till ordförande för 2020-21. 

§ 17. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för två år 
Valdes Erwin Apitzsch (omval), Roger Gottfridsson (omval) och Carin Nilsson Green (omval) för 2020- 
22. 
§ 18. Val av två revisorer jämte en suppleant 
Valdes Evald Friden (omval) och Lennart Molander (omval) till revisorer och Gert-Åke Ivarsson (omval) till 
suppleant för 2020-21. 

§ 19. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande 
Valdes Karl-Gustav Holmgren ( omval) till sammankallande samt Tore Green ( omval) och Göran Nilsson 
( omval) till ledamöter i valberedningen för 2020...21. 

§ 20. Årsmötets avslutning 
Mötesordföranden tackade styrelsen för ett mycket bra arbete och EOS för värdskapet och förklarade årsmötet 
avslutat. 

Lund den 4 mars 2020 
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