
Archipelagia Golf Ab Oy:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
VPK-talo, Brankkis, Skolgatan 1, Pargas 
 
ESITYSLISTA 12.1.2023 kello 18:00  
 
1. Yhtiökokouksen avaus ja kokouksen laillisuuden toteaminen. 
2. Yhtiökokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta. 
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 
4. Esityslistan hyväksyminen. 
5. Edustettujen osakkeiden ja äänten toteaminen. 
6. Esitetään tilinpäätös, sisältäen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, sekä tilintarkastuskertomus. 
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. 

Hallituksen esitys: Päätetään vahvistaa tilinpäätös hallituksen esittämässä muodossa, joka esittää 
tilikaudelta voittoa 40 982,62 €. 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja TJ:lle. 
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta.  

Hallituksen esitys: Päätetään että tilikauden voitto euroa, kirjataan edellisten taseeseen aikaisempien 
tilikausien voitoksi/tappioksi, eikä osinkoja jaeta. 
 

10. Päätetään hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista tälle toiminta- / tilivuodelle. 
Hallituksen esitys: Hallituksen jäsenten palkkio on 20 € kokoukselta, puheenjohtajan 40€ kokoukselta. 
Tilintarkastajien palkkio kohtuullista laskua vastaan. 
 

11. Päätetään osakkeenomistajilta perittävät hoito- ja rahoitusvastikkeiden suuruudet. 
 Esitetään talousarvio sekä investointi suunnitelma. 
Hallituksen esitys: Päätetään hoitovastikkeeksi 170 € osakkeelta, koskien A-sarjan osakkeita. Ei 
rahoitusvastiketta. 

12. Päätetään vuotuisen pelimaksun suuruus 
Hallituksen esitys: Pelioikeuden suuruus on 460 € osakkeelta, koskien A-sarjan osakkeita, jotka 
muutetaan pelioikeudeksi. Pelioikeus on henkilökohtain tai se voidaan muuttaa 18kpl pelilipuiksi. 
Pelioikeuden eräpäivä on 31.3.2023, jonka jälkeen pelioikeus on 480 €. 

13. Päätetään vuoden 2023 Peliohjesääntö 
 Esitellään peliohjesääntö vuodelle 2023. 

 
 

14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä. 
Yhtiöjärjestyksen 7 § mukaan yhtiöllä on hallitus, joka koostuu vähintään viidestä (5) ja enintään 
seitsemästä (7) jäsenestä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa 
kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan. 
Hallituksen esitys: Valitaan seitsemän hallituksen jäsentä. 

15. Valitaan hallituksen jäsenet. 
 
16. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 

Hallituksen esitys: valitaan tilintarkastaja Robert Wetterstein, KHT, sekä varatilintarkastaja Paul 
Vikman, KHT, Aurum Audit. 
 

17. Muut hallituksen valmistelemat asiat. 
 Ei muita valmisteltuja asioita. 
18. Yhtiökokouksen päättäminen. 
 
 
 
 
 
 



 
Archipelagia Golf Ab Oy ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA,  
FBK-huset Brankkis, Skolgatan 1, Pargas   
 
FÖREDRAGNINGSLISTA       12.1.2023 kl. 18:00 
 
1. Öppnande av stämma och konstaterande av stämmans laglighet. 
2. Val av ordförande samt sekreterare för stämman.   
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Godkännande av föredragningslistan.  
5. Konstaterande av företrädda aktier och röster. 
6. Framläggande av bokslutet, bestående av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse. 
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

Styrelsens förslag: Resultat- och balansräkningen fastställs för räkenskapsperioden som visar vinst på 
40 982,62 €. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och VD. 
9. Beslut om åtgärder, som föranleds av förlust (eller vinst) enligt fastställda balansräkningen. 

Styrelsens förslag: Räkenskapsperiodens vinst överförs till balanserade vinst- /förlustmedel och ingen 
dividend utbetalas.  
 

10. Beslut om arvoden för styrelsen och revisorn för detta verksamhets-/ räkenskapsår. 
Styrelsens förslag: Enligt tidigare mötesarvode 20€ per möte för medlem och 40€ per möte för 
ordförande. Arvode för revisorer mot en skälig räkning. 
 

11. Beslut om storleken av de årliga drifts- och finansieringsvederlag 
Stämman tar del av budget och investeringsplan. 
Styrelsens förslag: Det årliga vederlaget för år 2023 är 170€ för samtliga aktier i A-serien.  Inget 
finansieringsvederlag. 

12. Beslut om avgifter för spelrätt 
 Avgift för spelrätten är 460€ för A-seriens aktie vars spelrätt används. Spelrätten är personlig eller kan 
bytas till 18 st. spelgånger. Förfallodag för spelrätten är 31.3.2023 vartefter spelrätten är 480€. 

13. Beslut on Spelreglementet för år 2023 
 Presenteras spelreglementet för år 2023. 

 
14. Beslut om antalet styrelsemedlemmar. 

Enligt bolagsordningen 7 § har bolaget en styrelse som består av minst fem (5) och högst sju (7) 
medlemmar. Styrelsemedlemmar väljs vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa 
ordinarie stämma. Styrelsen utser inom sig en ordförande. 
Styrelsens förslag: Till styrelsen väljs sju medlemmar. 

15. Val av styrelsens medlemmar. 
 
16. Val av revisor samt revisorssuppleant. 

Styrelsens förslag: väljs revisor Robert Wetterstein CGR och revisorssuppleant Paul Vikman GCR, 
Aurum Audit. 
 

17. Övriga av styrelsen beredda ärenden. 
 Inga andra ärenden. 
18. Avslutande av bolagsstämman. 


