
 

 
Kallelse 

 
Medlemmarna i Västerviks Nya Golfklubb kallas härmed till ett extra årsmöte. Årsmötet 
kommer att hållas onsdagen den 17 november, 2021, kl 18.00 på Gränsö Slott.  
 
Inbjudan är personlig och anmälan sker senast den 10 november, 2021, till föreningens 
sekreterare på e-post 52nilla@gmail.com  
 
Om en medlem inte har möjlighet att själv delta kan fullmakt utfärdas för ett ombud. Ombud, 
som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en 
medlem och skall själv vara medlem i föreningen. 
 
Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot 
föreningen och under mötesåret fyllt lägst 15 år samt hedersmedlem. 

 

 
Föredragningslista 

 
1 Årsmötets öppnande 
2 Fastställande av röstlängd för årsmötet 
3 Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt 
4 Fastställande av föredragningslista 
5 Val av ordförande samt sekreterare för mötet 
6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera 

protokollet 
7 Styrelsens förslag till nya stadgar för Västerviks Nya Golfklubb 
8 Styrelsens förslag till nya stadgar för Västerviks Nya Golfklubbs stipendiefond 
9 Utträde ur Svenska Golfförbundet 
10 Mötets avslutning 

 
 

Bakgrund 
 
Banägaren, Peter Billberg, till golfanläggningen på Ekhagen, Västervik, Västerviks kommun 
har beslutat att teckna ett s k A1-avtal direkt med Svenska Golfförbundet. Västerviks Nya 
Golfklubb har ett nyttjanderättsavtal med Västerviks Golf AB för att bedriva idrottslig 
verksamhet på golfanläggningen. Detta avtal löper ut 31 december, 2021, och Peter 
Billberg har meddelat att det inte kommer att bli något nytt nyttjanderättsavtal fr o m 1 
januari 2022. 
 
För Västerviks Nya Golfklubb innebär detta att det inte finns någon anläggning där den 
ideella föreningen kan bedriva sin idrottsliga verksamhet. 
 
Det innebär att föreningen har två valmöjligheter: 
1. Avveckla föreningen 

2. Omvandla föreningen 
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Styrelsen har diskuterat dessa bägge alternativ och beslutat att föreslå årsmötet att 
föreningen ska omvandlas och lämna förslag till nya stadgar att beslutas av årsmötet. 
 
Om mötet väljer att inte besluta enligt styrelsens förslag så kommer årsmötet att få frågan 
om föreningen ska avvecklas.  
 
Syftet med omvandlingen och de nya stadgarna är att föreningen ska kunna stötta den 
fortsatta ideella verksamheten på golfanläggningen genom att kunna ge bidrag baserat på 
det överskott som föreningen under årens lopp har genererat. Det slutliga beloppet som 
kommer att finnas tillgängligt fastställs i samband med föreningens bokslut för 2021.   
 
I det avtal som banägaren skriver med Svenska Golfförbundet finns det ett krav på att 
idrottslig verksamhet ska kunna bedrivas på golfanläggningen. Det innebär att det finns 
möjligheter för de som önskar bedriva ideell verksamhet på golfanläggningen att ha en 
sådan diskussion med banägaren och få den finansierad.  
 
Peter Billberg har på Västerviks Golfklubbs hemsida meddelat att den frivilliga 
verksamheten som har bedrivits på golfanläggningen fortsätter under 2022. Han 
uppmanar de som arbetat ideellt att planera sin verksamhet och få den finansierad som 
tidigare år. Det som idag är den ideella föreningens kommittéer kan fortsätta som 
sektioner. 
 
Genom att omvandla föreningen Västerviks Nya Golfklubb och besluta om nya stadgar så 
skapas möjligheten att stötta den ideella verksamheten på golfanläggningen. Det överskott 
som har genererats kan användas för utvecklingsinsatser som är utöver den ideella 
verksamhet som normalt bedrivs på golfanläggningen. De sektioner som bildas på 
golfanläggningen från och med 1 januari, 2022, kommer att kunna ansöka medel från 
Västerviks Nya Golfklubb vars beviljande handläggs av den styrelse som årsmötet väljer. 
 
När medlen från föreningens överskott är förbrukade avvecklas föreningen. 
 
På motsvarande sätt görs en justering av stadgarna för Västerviks Nya Golfklubbs 
stipendiefond. Stipendiefondens medel används för att stötta enskilda medlemmar som 
har en spelrätt på golfanläggningen. De medel som finns i stipendiefonden delas ut tills det 
att medlen är förbrukade. 
 
Förslagen till de nya stadgarna för föreningen och stipendiefonden bifogas denna kallelse. 
 
Om årsmötet beslutar med minst 2/3delars majoritet att bifalla styrelsens förslag till 
ändringar av stadgarna kommer ett ordinarie årsmöte att äga rum före mars månads 
utgång 2022 där en ny styrelse enligt de antagna stadgarna kommer att väljas.    

 
  


