Protokoll vid årsstämma för Gåsö Vänner
Tennis- och Segelklubb (GTSK)
2021-07-11 klockan 10.00 i kapellet samt Zoom
Närvarande: Se separat lista för närvarande på länk, bilaga 1.
Närvarande på plats: Henrik Plym-Forshell, Madeleine Wallenstam, Ulf
Strinnholm, Ebba Daun, Anna Beckman, Christian Guldberg, Helene
Carlström, Britta Ramberg, Lisa Haeger, Karin Sjögren.
Ringt in: Gustav Dahlberg, David Karlen
1.
2.
3.
4.
5.

Till ordförande för mötet valdes Henrik Plym-Forshell.
Till protokollförare för mötet valdes Madeleine Wallenstam.
För röstlängd se separat närvarolista, bilaga 1.
Till justeringsman valdes Ulf Strinnholm.
Stämman fastslog att mötet var behörigt utlyst.

6. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret:
• Ordföranden presenterade kort 2020 års verksamhet:
Styrelsen har bestått av följande personer;
Henrik Plym Forshell, ordförande
Madeleine Wallenstam, sekreterare och redaktör
Ulf Strinnholm, ledamot, kassör
Gustav Dahlberg, ledamot, segling och båtar
Maria Stackelberg, ledamot, annonsering
David Karlen, ledamot, tennis
Malin Rosengren, ledamot
Fredrik af Klercker, ledamot, klubbmästare
Ebba Daun, suppleant- Gåsöguiden produktion
• Vi kunde genomföra i stort sett en vanlig Gåsösommar med
undantag av auktion och fest samt kulturevenemang, annars löste
det sig väldigt bra trots pandemin.
Renoveringen av tennisbanan har blivit framskjuten. Offert från
företaget Lawnit godkändes av styrelsen tidigt i våras men tyvärr
fick Lawnit problem med personal vilket innebar att renovering
som var planerad innan säsong 2021 blir nu gjord efter säsong.

Styrelsen räknar med att kostnaden kan gå upp när man väl lyft på
mattan och ser hur det ser ut.
Seglingen har fungerat bra, vi har skaffat nya segelbåtar och en ny
dubbelkajak.
• Ulf Strinnholm redogjorde gällande ekonomin, se årsredovisning i
bilaga 2: resultaträkningen uppgår till inkomster på 355 000
kronor förra året, kostnader på 288 000 kronor, ger föreningen ett
resultat på 6 7 000 kronor, mer än dubbelt upp från förra året.
Intäkter: medlemsavgifter, kioskförsäljning, segling, tennis,
annonser i Gåsöguiden etc.
Kostnader: Gåsöaktiviteter inkluderande kiosken, reparationer, el,
underhåll av tennisbanan, instruktörer, revisorer, bankavgifter etc.
Balansräkningen, 799 OOOkrpå banken vid årsskiftet, summa
tillgångar 983 000. Lyckats minskat varulagret i kiosken vilket är
väldigt bra.
En vinst på 67000, dessa disponeras in för ny räkning.
7. Revisorernas berättelse, Axel Elmqvist meddelade att kassören har gjort
ett bra jobb. Årsredovisningen ser mycket bra ut och är godkänd i enighet
med årsredovingslagen. Axel föreslår att resultat- och balansräkning
fastställs samt att tillgängliga medel disponeras enligt styrelsens förslag,
samt att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
8. Stämman godkände resultat- och balansräkning samt disposition av
tillgängliga vinstmedel på 67 000 kronor i enlighet med styrelsens förslag.
Stämman beslutade därför att godkänna att verksamhetsårets vinst
disponeras för ny räkning.
9. Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
10.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna
medlemsavgifterna oförändrade.

11.
Val av styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningens
ordförande Karin Sjögren tackade styrelsen för ett bra arbete och
tackade speciellt Ulf Strinnholm och David Karlen som härmed avslutar
sitt styrelseuppdrag. Karin presenterade valberedningens förslag;
Omval på två år som ledamöter är (2021-2022):
Madeleine Wallenstam
Fredrik af Klercker
Henrik Plym Forshell
Valberedningen föreslog att Olle Zetterqvist tar över efter Ulf
Strinnholm. Camilla Glömmen föreslås ta över ansvarsområde tennis.
Stämman godkände förslaget.
12.

Som revisor föreslogs Ulf Strinnholm för en period om två år.
Förslaget godkändes.

13.
Beslut om valberedning. Förslaget är: sittande, Karin Sjögren och
Mathias Flodin ett år. Förslaget godkändes.
14.
Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
eller inkomna motioner från medlem samt övriga frågor.
• Ordföranden tog upp att styrelsen tar höjd för kostnaden av
renoveringen av tennisbanan.
15. Meddelande av plats där årsmötesprotokollet görs tillgängligt.
Protokollet finns på anslagstavlan vid posthuset och på hemsidan senast
18e juli.
16. Inga övriga frågor.

Ordföranden tackar David Karlen och Ulf Strinnholm som gjort ett fint
arbete i styrelsen och som nu avgår.

17. Mötet avslutas och ordföranden tackar för deltagandet.

Gåsö 2021-07-11
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Henrik Plym-Forshell, ordförande
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Ulf trinnholm, justeringsman

