Föreningsstämma Gåsö Vänner Tennis & Segelklubb
15 juli 2007 kl 10.00 i Kapellet, Gåsö
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Patrik Cornelius valdes till ordförande och hälsade alla hjärtligt
välkomna.
Till protokollförare valdes Måns Gjötterberg.
Stämman bestämde att inte upprätta röstlängd.
Till justeringsman valdes Martin Cullberg att jämte ordförande
justera protokollet.
Stämman ansågs vara behörigt utlyst och dagordningen
godkändes.
Martin Cullberg (kassör) föredrog föreningens ekonomi. Fråga
uppstod angående begreppet ”ständiga medlemmar”. Frågan
skall vidare behandlas.
Michael Franke föredrog revisionsberättelsen.
Stämman beslöt att fastställa balans- och resultaträkning.
Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för nästa år
Medlemsavgiften för nästkommande år är oförändrad.
Patrik Cornelius får förtroendet av stämman att sitta kvar som
ordförande de nästkommande två åren.
Val av nya ledamöter: Lisa Haeger, Torsten Johansson, Peter
Åslund, Ingeborg Simonsson och Maria Iversén. Avgående
ledamöter är Iörn Lyre, Martin Cullberg, Fredrik Cornelius.

Styrelsen består numera av följande ledamöter:
Funktion
Namn
Ordförande
Patrik Cornelius
Kassör
Torsten Johansson
Kajak, hemsida och golf
Måns Gjötterberg
Auktion, flotten och bildmaterial
Ulf Tengroth
Segling
Sture Sundén
Tennis och boule
Peter Åslund
Kultur
Lisa Haeger
Gåsöguiden
Ingeborg Simonsson
Gåsöspelen och kiosken
Maria Iversén
Hedersordförande
Jerk Harling
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Till revisor och revisor suppleanter sitter Michael Franke och
Peter af Klerker kvar under de nästkommande två åren.
Till valberedningen valdes Iörn Lyre och Fredrik Cornelius till
de nästkommande 2 åren.
Inga motioner har inkommit.
Stämmoprotokollet finns tillgängligt på Gåsös hemsida
www.gåsö.nu.

Övrig information:
Iörn Lyre berättade om den lyckade renoveringen av tennisbanan.
Den blev klar den 21 juni. Styrelsen vill tacka alla som donerat
pengar. Utan dessa donationer hade renoveringen varit svår att
genomföra. Styrelsen vill påminna alla vänliga donatorer som gett
löfte om att donera, göra detta snarast. Styrelsen vill också
uppmärksamma alla på Gåsö om att tennisbanan är till för tennis och
inte lek. Iörn tackades för en jätteinsats vid renoveringen.
Familjen Iversén tackades för tryckningen av Gåsöguiden, och likaså
Ingeborg Simonsson för att år efter år göra en jätteinsats vid
redigeringen av denna.
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