Föreningsstämma Gåsö Vänner Tennis & Segelklubb
20 juli 2008 kl 10.00 i Kapellet, Gåsö
Stämmoprotokoll
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Patrik Cornelius valdes till ordförande och hälsade alla hjärtligt
välkomna.
Till protokollförare valdes Sture Sundén.
Stämman bestämde att inte upprätta röstlängd.
Till justeringsman valdes Ingeborg Simonsson att jämte
ordförande justera protokollet.
Stämman ansågs vara behörigt utlyst och dagordningen
godkändes.
Torsten Johansson (kassör) föredrog föreningens ekonomi.
Ekonomin är stabil. Tennisbanan har skrivits ned med samma
belopp som donerats.
Michael Franke föredrog revisionsberättelsen och föreslog
ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beslöt att fastställa balans- och resultaträkning.
Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för nästa år
Medlemsavgiften för nästkommande år är oförändrad. Vuxen
600:- och barn 400:-: Dessa avgifter gäller i fem år och
förnyas med hälften av det då gällande beloppet. Årsmedlem
kostar 100:Ordföranden, Patrik Cornelius, har ett förordnande som löper
ut 2009.
Styrelsemedlemmarna:
a. Torsten Johansson (kassör),
b. Måns Gjötterberg (Kajak, hemsida och boule),
c. Ulf Tengroth (Auktionen, flotten och bildmaterial),
d. Sture Sundén (Segling),
e. Lisa Haeger (Kultur),
f. Ingeborg Simonsson (Gåsöguiden),
g. Maria Iversén (Gåsöspelen och Kiosken),
h. Peter Åslund (tennis och golf) har samtliga förordnande till
och med 2009.
Valberedningen: Iörn Lyre och Fredrik Cornelius har
förordnanden till och med 2009.
Revisorerna Michael Franke och Peter af Klercker har
förordnanden till och med 2009
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Inga motioner har inkommit.
Beslut om nya stadgar per 2008-07-20. Förändringarna
föredrogs av ordföranden.
Medlem Göran Cullberg föreslog att till nästa år ska hälften av
styrelsen föreslås på ett år och andra halvan på två år för att
säkerställa att inte hela styrelsen byts ut vid ett och samma år.
Medlem Lennart Tham föreslog att vi samlar bokföring och
annat skriftligt material och lägger i vårt arkiv i Uddevalla.
Arkivet startades av Bertil Cornelius.
Föreningen ska till nästa år renovera eller byta ut badstegen i
Lunnevik. Ordföranden åtar sig detta.
Medlem undrade beträffande bastun i Tullen. Torsten
Johansson förklarade att en fristående bastugrupp ansvarar för
denna. Torsten Johansson är bland annat medlem i gruppen.
Projektor har inskaffats för filmvisning i kapellet. Malin
Rosengren ansvarar.
Anna-Karin Mürbeck tipsade om länken på vår hemsida som
leder till Kyrkogården.
Det blir ingen Gudstjänst i kapellet 2008 p.g.a. lågt antal
deltagare.
Tennisveckan 2008 har fungerat mycket väl med instruktören
Serena.
Medlem Lennart Tham erbjöd föreningen en Kanadensarkanot.
Sture Sundén ska kontrollera båten innan beslut fattas.
Styrelsemedlem Maria Iversén bad styrelsen fatta beslut
gällande distribution av Gåsöguiden. Styrelsen arbetar fram ett
beslut i detta ärende.
Medlemmarna föreslog att stängningsdatum ska läggas en
månad tidigare (i slutet av augusti) för att fler ska kunna
hjälpa till. Datumet ska läggas ut på hemsidan.
Ordföranden tackade:
a. Iörn Lyre för arbetet med tennisbanan.
b. Tomas Åslund för att han genomfört tennisveckan och
tennisskolan när styrelsemedlem Peter Åslund av bortrest.
c. Jonas Wilhelmsson och Åse Gjötterberg för arbetet med
Hemsidan
d. Familjen Iversén för tryckning av Gåsöguiden.
e. Martin Zetterqvist för arbetet med årets Gåsöguide.
f. Ingeborg Simonsson för redigering av Gåsöguiden.
g. Och alla andra som hjälpt till och som ordföranden har glömt
att nämna.
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Stämmoprotokollet finns tillgängligt på Gåsös hemsida
www.gåsö.nu.
Ordföranden avslutade mötet och tackade för medlemmarnas
inlägg.

Patrik Cornelius
Ordförande

Ingeborg Simonsson
Justeringsman

