
 

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 20211004 
   
Måndagen den 4 oktober kl. 19:00 

Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer. För er som vill deltaga fysiskt i mötet. 
           Ni kan även deltaga digitalt som >digare. Se nedan för instruk>on.   

Styrelsen i Bråvikens GolBlubb kallar >ll extra årsmöte. Årsmötet kommer aF hållas både digitalt och 
fysiskt. 

De frågor som kommer aF behandlas på extra årsmötet är: 

• Försäljning av mark. 

• Renovering av Manheim. 

• InformaBon om LONA (Lokalt Naturvårdsprojekt). Vårt vaLenprojekt. 

• InformaBon om framBda projekt. 

Material, konsekvensanalys, styrelsens förslag på fram6da verksamhet vid försäljning, LONA-material etc. 
kommer aB skickas ut succesivt och kommer aB finnas på våran hemsida fram 6ll extra årsmötet. 

De möteshandlingar, som kan redovisas, kommer aF finnas >llgängliga på klubbens hemsida och på kansliet 
samt i vår inomhushall Hole-in-1 på Mirum Galleria en vecka före extra årsmötet.  

Våra öppeOder ser du på klubbens hemsida.   

Hjärtligt välkomna!   

Styrelsen  

Bråvikens GolBlubb 



För aF delta på mötet så måste du anmäla dig med namn och e-postadress senast måndagen den 27 
september. Du anmäler dig >ll info@bragk.se. I anmälan skall du ange om du vill vara med fysiskt eller 
digitalt. DeFa för aF vi ska kunna skicka ut en länk >ll det digitala mötet på måndag den 4 oktober kl 19.00. 

När du fåF länken och är uppkopplad >ll mötet så kommer vi aF gå igenom hur mötet kommer aF gå >ll. 

Länken använder du när det är dags för årsmöte. Koppla gärna upp dig 15 minuter innan för säkerhet skull 
om något hakar upp sig. 

Så här gör du för aL komma igång: 

Zoom 

1. Surfa >ll www.zoom.us. Här klickar du på knappen Sign up och registrerar dig genom aF fylla i de 
uppgi]er som e]erfrågas. 

2. DiF första möte kan skapas på direkten och om du vill testa trycker du på Start Mee>ng Now. Det 
här går förstås också aF göra senare via Host a mee>ng högst upp >ll höger. 

3. Nu startar en automa>sk nedladdning av Zoom-programmet, men installa>onsprogrammet finns 
också på zoom.us/download. Vill du inte ladda hem programmet kan du välja Click here eller 
Download here och sedan Start from your browser. Du kör då Zoom direkt från webbläsaren. 
Du kommer aF få eF mail med en inbjudan >ll mötet, där kommer det aF finnas en länk. Klicka på 
länken så ansluter du dig genom aF följa informa>onen som står under punkt 3. Det krävs ingen 
registrering. 

Zoom finns även som app för mobilen och surfplaFan Den heter ZOOM Cloud Mee>ngs och finns i 
Google Play Bu>k (Android) eller App Store (IOS). 

Så här kommer vi aL rösta. 

Alla deltagare, på plats fysiskt eller digitalt, kommer aF rösta digitalt under mötet. 
Instruk>on kommer aF skickas ut innan mötet från Padab. 
 
Så här gör vi när vi vill ha ordet. 

Instruk>on kommer senare.  

mailto:info@bragk.se


Föredragningslista  

1. Inledning 
2. Öppnande av mötet 
3. Fastställande av röstlängd för mötet  
4. Fråga om mötet har utlysts på räF säF  
5. Fastställande av föredragningslista  
6. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
7. Val av två protokolljusterare, >llika rösträknare som jämte ordföranden ska justera 

årsmötesprotokollet 
8. Informa>on om: 

a. LONA. (lokalt naturvådsprojekt). 
b. Fas>ghetskommiFén. 
c.  Kommande mo>oner >ll årsmöte 2022. 
d.  Övrig informa>on. 

9. a. Styrelsens förslag >ll försäljning av mark.  
b. Frågor och svar.  
c. Röstning.  
d. Beslut.  

10. a. Styrelsens förslag >ll renovering av Manheim och finansiering. 
b. Frågor och svar.  
c. Röstning.  
d. Beslut.  

7. Övriga frågor (informa>on och diskussion)  
8. Mötets avslutande. 


