
Sphaera Croquet 

Protokoll för årsmöte mars 2020. 

 

Datum : 2020-03-22 

Tid :  

Plats : Internetförfarande i Coronatider. Styrelsen lade som förslag att vi 

inte träffades för årsmöte utan att var och en fick godkänna förfarandet och punkterna 5-14 i 

protokollet över Messenger. Så länge som ingen motsatte sig detta kunde vi anse årsmötet 

som genomfört. 

 

 

1. Mötets öppnande 

 

 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

11 medlemmar har tagit del av innehållet. 10 medlemmar har godkänt punkterna 5-14. 

1 har inte svarat. 

 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

- 

 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare 

- 

 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Godkänt. 

 

6. Fastställande av föredragningslista 

Godkänt. 

 

7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse 

a. Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 

verksamhetsåret. 

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret godkändes av årsmötet. 

  

Vid tidpunkten för årsmötet har föreningen 11 medlemmar. I enlighet med § 11 i 

stadgarna så anses ingen medlem ha begärt utträde ur klubben. 

 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-

samhets-/räkenskapsåret 

Revisorn hade inga synpunkter på förvaltningen. Årsmötet fastställde resultatet i 

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

I enlighet med revisorns skrivelse beviljade mötet styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 

för det gångna verksamhetsåret. 
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10. Fastställande av medlemsavgifter samt godkännande av hyra av materiel och 

tjänster 

Medlemsavgift för 2020 fastställdes vara oförändrad 450:-. Den del av avgiften som 

avser ersättning för hyra av materiel och bana höjdes från 40% till 60%.  

 

11. Behandling av styrelsens förslag. 

 

a. Förslag till hemmaplan för föreningen Sphaera Croquet. 

1. Fortsatt Lyckebyvägen 63.  

 

b. Förslag till Club Coach med ansvar för tränings och tävlingsscheman. 

1. Fortsatt Göran Norberg. 

 

 

c. Förslag till tävlingsupplägg 

1. Aurum Sphaera, genomförs som Golf Croquet, preliminärt 20-09-13. 

2. Löpande under säsongen spelas i serieform Golf Croquet, alla möter 

alla. Deltagande är valfritt men anmälan i samband med säsongstart. 

Matcherna genomförs i 3-games om 13 poäng på fullstor plan. 

Resultat anslås på sphaera.se. 

 

d. Tränings och tävlingsschema 

1. Tisdagar 16:00-20:00 

2. Onsdagar vid behov 16:00-20:00 

3. Söndagar 10:00-17:00 

 

e. Förslag till Föreningens Markansvarig 

1. Fortsättningsvis Helene Norberg. 

  

f. Datortjänster och Facebook 

1. Att AB Systemevent fortsatt förvaltar datortjänster för Sphaera 

Croquet, DNS, webbplats och Facebook. Portal på Facebook används 

som klubbens öppna anteckningstavla. 

 

2. Christina åtar sig att vara redaktör för Sphaeras facebook-innehåll. 

 

12. Behandling av inkomna motioner 

 

Inga motioner fanns att behandla. 

 

13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret 

 

Årsmötet godkände verksamhetsplan och budget för 2020. 

 

14. Val av styrelse, revisorer, valberedning 

a. Maria som ledamot på 2 år. 

b. Helen som suppleant på 1 år. 

c. Mats revisorer på 1 år, med Bea som suppleanten.  
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d. Johan ordförande för valberedning. 

e. Maria utses till kassör.  

 

15. Mötets avslutande 

 

 


