
 Styrelsen / Datum 

 Andreas Feuk   2023 03 06  

 andreas@linjen.nu 

 

 

 

 

 

 Till samtliga medlemmar 

 i Bangolfklubben Linjen  

 

 

 
 

BGK Linjens årsmöte – 27 mars 2023  
 

Bangolfklubben Linjen kallar dig härmed till ordinarie årsmöte måndagen 27 mars 2023 

kl 18.30 i Puls arena. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänligen anmäl dig i förväg, dock senast tisdagen 21/3. Du anmäler dig genom att maila/ringa 

till Linjens Café & Minigolf på bokning@linjen.nu eller 0418-150 39. Det bjuds på lite mat under 

kvällen (ange ev matallergier i din anmälan).  

 

Årsmöteshandlingarna kommer tillhandahållas löpande på hemsidan, och i sin helhet senast  

1 vecka före årsmötet, samt i några ex på plats i årsmöteslokalen.  

 

Även föräldrar till alla ungdomar hälsas välkomna till mötet, även om ni inte är medlemmar. 

 

 

Välkommen! 

 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bangolfklubben Linjen 
 
Post Badhusparken Puls arena Ekonomi / adm E-post / webb Giro / org nr  

Öresundsgatan 98 B  Badhusgatan 2  Varggatan 17 070-187 16 05 (kassör) bangolf@linjen.nu bg  970-5526 

261 39  Landskrona  0418-150 92  0418-150 39 070-889 82 00 (ordf) www.linjen.nu 844000-7303 

Vi vill också påminna dig som 

ännu inte har betalt din medlems- 

och spelavgift för 2023 att 

vänligen göra det snarast.  

Datum Måndagen 27 mars 2023 

 

Tid Kl 18.30  

 

Plats Puls arena, Varggatan 17, Landskrona (lokal Pulsen) 

mailto:bokning@linjen.nu


 

Föredragningslista - årsmöte 27 mars 2023 
 

 

1  Årsmötets öppnande  
 

2  Fastställande av röstlängd för mötet 

3  Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst  

4  Fastställande av föredragningslista för mötet 
 

5  Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna 

6  Val av sekreterare för mötet 

7  Val av 2 protokolljusterare  

8 Val av 2 rösträknare 
 

9  Utmärkelser 

  a) Ungdomsfondens utdelning 

  b) Årets spelare – dam och herr 
 

10 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022 

  b) Resultat- och balansräkning för 2022 

11 Revisorernas berättelse för 2022 

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
 

13 Fastställande av medlemsavgifter avseende 2024 

14 Fastställande av  

  a) Verksamhetsplan för 2023 

  b) Ekonomisk plan för 2023 
 

15 Behandling av  

  a) Propositioner (inga propositioner föreligger) 

  b) Motioner (inga motioner föreligger) 

  

16 a) Val av ordförande 1 år 

  b) Val av övriga ledamöter (2 personer) 2 år 

  c) Val av övrig ledamot (1 person) 1 år 

  d) Val av adj ungdomsrepresentant 1 år 

  e) Val av revisorer (2 personer) 1 år 

  f) Val av revisorsuppleant (1 person) 1 år 

  g) Val av valberedning (ordf + 2-4 personer) 1 år 
 

17 Beslut om val av ombud/representanter (2024) till 

  a) Svenska BGF:s förbundsmöte 

  b) Sydsvenska BGFs distriktsmöte  

  c) Landskronaidrottens samorganisations årsmöte  
 

18 Information från styrelse & kommittéer 

19 Övriga frågor  
 

20 Mötets avslutning 

 

 


