
Till 
Aktieägare i Åkersberga Golf AB 
 

Kallelse till årsstämma i Åkersberga Golf AB (publ) 
 
Aktieägarna i Åkersberga Golf AB (556438-4187) kallas härmed till årsstämma. 
 
Tid Torsdagen den 15 april 2021 efter årsmötet i golfklubben. 
Plats Digitalt möte via Teams 
 
Mötet genomförs som ett Teamsmöte mot bakgrund av de bestämmelser om begränsning av fysiska 
sammankomster som beslutats av regeringen med anledning av den pågående Corona-pandemin. 
 
Förslag till föredragningslista återges nedan. Samtliga möteshandlingar kommer även finnas på 
Åkersberga Golfklubbs hemsida senast den 14 april. 
 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande till 
Åkersberga Golf AB (publ) senast den 13 april via epost kansli@akersbergagk.se. I anmälan skall 
anges namn, personnummer, antal aktier samt mobilnummer. 
 
Om aktieägaren kommer att företrädas av ombud, som högst kan representera fem aktieägare, ska 
även ombudets namn uppges. Ombudets fullmakt ska vara skriftlig och dagtecknad och bifogas 
anmälan till stämman digitalt eller postas till Åkersberga Golf AB, Att Anne Backman, Bränsle Gård, 
184 33 Åkersberga. 
 
För att underlätta hanteringen av röstlängden ber vi dig som vill deltaga i årsstämman att anmäla dig 
via epost kansli@akersbergagk.se senast den 13 april och ange namn och epostadress. Avser du delta 
i klubbens årsmöte kl 1900 och vill delta i årsstämman för Åkersberga Golf AB kan du anmäla dig i 
samma epostmeddelande till såväl årsmöte som årsstämma. 
 
Möteslänk kommer att skickas ut med e-post till samtliga anmälda den 14 april. 
 
Åkersberga den 29 mars 2021 
Claes Berfeld 
VD, enl uppdrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förslag till dagordning vid årsstämma Åkersberga Golf AB (publ) den 15 april 2021 
 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande av och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Godkännande av dagordning 
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 
8. Beslut om 
- fastställande av resultat- och balansräkningen 
- dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör 
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna 
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, val av ledamöter 
och suppleanter i valnämnd 
11. Stämmans avslutande 


