
SKFK Årsmöte 2022-03-20 - Protokoll 
 
Dagordningen 2022 

Närvarande:  
Wiking Viklund  
Erik Westerberg 
Erik Ferm 
Lina Eriksson 
Sebastian Hagelin 
Robert Sund 

 
1. Mötet öppnas 
2. Har kallelse till årsmötet varit korrekt?  

Ja, men det vore även bra med mailutskick till nästa gång. 
3. Val av årsmötets ordförande  

Sebastian Hagelin 

4. Val av årsmötets sekreterare 

Robert Sund 

5. Val av årsmötets justerare  
Wiking Viklund, Erik Westberg 

6. Godkännande av dagordning  
Godkänd 

7. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll  
Sebastians dator havererade, protokollet gick förlorat.  
Vi diskuterade i korthet många motioner och ändring av hål, vissa beslut togs vissa 
beslut skulle diskuteras mer under detta årsmöte (Mars 2022).  

8. Genomgång av föregående verksamhetsår  
Sebastian Hagelin gick igenom och bifogar denna senare. Den godkändes. 

9. Redovisning av årsredovisning (Kassören)  
Erik Westberg gick igenom denna och bifogar denna senare. Denna godkändes.  

10. Redovisning av klubbens inventarier 

Erik Westberg gick igenom denna och bifogar denna senare. Denna godkändes.  
11. Uppskattning av intäkter för kalenderåren 2021 och 2022 (Kassören) 

Erik Westberg gick igenom denna och bifogar denna senare. Denna godkändes.  
12. Förväntade utgifter ör kalenderåren 2021 och 2022 (Kassören)  

Erik Westberg gick igenom denna och bifogar denna senare. Denna godkändes.  
13. Medlemsavgifter 

Medlemmar: 250kr  
Kärsötouren: 100kr  
Familj: 500kr  
Junior: 50kr 

14. Klubbens ambitioner för kommande säsong 

Vi vill göra alla tees säkrare. Vi vill utvidga banan för att den ska passa många typer av 
spelare oavsett nivå.  

15. Banan 

Robert Sund gick igenom motioner för ändring av banan. Denna bifogas.  
 



16. Arbetsdagar 

Vi ska ha tre arbetsdagar under 2022. Första arbetsdagen är 3/4 9:00-15:00.  
Nästa datum bestäms senare.   
De som är med på arbetsdagen får parkeringstillstånd fram till nästkommande 
arbetsdag. Uppdateras med vad som behövs göras i underhållslistan (Trello)  

17. Tävlingar som arrangeras på banan 2022.  
Generellt tar vi en green-fee om 10kr per tävlande - Förutom välgörenhetstävlingar.  
Sebastian Hagelin tar fram vilka tävlingar som kommer arrangeras och vilka datum 
detta är.  

18. Tävlingar som SKFK arrangerar 2022.  
Kärsötouren – Ingen 10kr avgift. Endast 100kr.  
Pargolftouren – 100kr per person oavsett hur många par man är med i.  
KM – Kommer genomföras 27/8 eller 10/9.  
Bangruppen tar beslut om vilka bansträckningar som gäller för Kärsötouren 2022.  
Ser till så Metrix är klar inför start av KT och ser till att det är tillräckligt många 
Admins samt meddelar webbansvariga så detta uppdateras på hemsidan.  

19. Meddela styrelsen ansvarsfrihet 
Ja, godkänd.  

20. Revisionsberättelse 
Godkänd.  

21. Val av styrelse 
Sebastian Hagelin (Vald till Ordförande)  
Erik Westberg (Vald till Kassör)  
Erik Ferm (Vald till Ledamot) 
Robert Sund (Vald till Ledamot) 
Lina Eriksson (Vald till Ledamot) 
Wiking Viklund (Vald till Ledamot) 

22. Val av bangrupp  
Sebastian Hagelin  
Erik Ferm  
Robert Sund  
Wiking Viklund  
Lina Eriksson 

23. Utse ansvarig för IdrottOnline, Discsport rabattregister, Medlemsregister + Licenshantering  
Erik Ferm och Wiking Viklund 

24. Utse ansvarig för Hemsidan  
Erik Westberg 

25. Utse ansvarig för Facebook sida/grupp 
Sebastian Hagelin 

26. Inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit 

27. Övriga frågor 

a. Gräsklippning 

Arvode för att klippa Driving range är 1000kr 

Arvode för att gräsytor vid 24, 26 och 30 och är 2000kr 

Klipparen ses över på fixardagen 3/4 + Klippning.  
Första klippdag skall ha skett senast vecka 20.  
Andra klippningen skall ske innan vecka 23. 
Tredje klippningen skall ske innan vecka 27. 



Fjärde klippningen skall ske innan vecka 34. 
Sista klippningen skall ske innan vecka 38. 
Wiking kontaktar Tornvillan för förfrågan om klippning 
Lina kontaktar Samhall för förfrågan om klippning 
Sebastian pratar Kärsögården (Jenny) om klippning.  

b. Lina har gått ut med tre prova-på dagar för damer för att locka fler kvinnliga 
medlemmar i klubben.  
Tillfälle 1 = 27/3 
Tillfälle 2 = 9/4 
Tillfälle 3 = 23/4 

28. Mötet avslutas 

Sebastian avlutar mötet. 
 


