Gåsö Vänner Tennis och Segelklubb
Protokoll fört vid årsmöte 2010 i Kapellet, söndag 2010-07-18 klockan 10.00
Närvarande: se separat närvarolista.

1. Till ordförande valdes Torsten Johansson
2. Till protokollförare valdes Ingrid Sundqvist. Dagordningen godkändes.
3. Mötet valde att inte upprätta röstlängd utan rösta med handuppräckning.
4. Till justeringsman valdes Lisa Haeger.
5. Mötet ansågs utlyst på rätt sätt.
6. Torsten Johansson sammanfattade föreningens årsredovisning. Ekonomin är god. Föreningen
ska inte gå med vinst utan kunna sköta tennisbanan, 2-kronorna, kiosk, jollebrygga etc. Just nu
är kassabehållningen 320 000 kr vilket är mycket bra.
7. Torsten Johansson läste upp Patrik Cornelius revisionsberättelse.
8. Mötet fastställde resultat- och balansräkning och disposition av tillgängliga vinstmedel.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
10. Mötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter.
11. Ordförande valdes 2009 för en period om två år och sitter således kvar.
12. Lisa Haeger och Måns Gjötterberg har valt att avgå ur styrelsen.
Till nya styrelsemedlemmar valdes Magdalena Flodin som ansvarig för kajaker och boule samt
Sven Sahlin som kulturansvarig. Övriga styrelsen omvaldes: Gunlög Valinder, Martin Zetterqvist,
David Schelin, Ulf Tengroth, Peter Åslund, Ingrid Sundqvist och Maria Iversén.
13. Revisorerna valdes 2009 för en period av två år och sitter således kvar.
14. Valberedningen valdes 2009 för en period av två år och sitter således kvar.
15. Övriga frågor.
•

David Schelin informerade om att seglarskolan börjar nästa vecka.

•

Ulf Tengroth påminde om auktionen som går av stapeln på lördag.

•

Ulf Tengroth informerade om ombyggnationen av jollebryggan som påbörjas i morgon.
Alla som har båtar där bör plocka bort dem så att hantverkarna kan jobba.

•

Iörns kampanj för att värva fler medlemmar har gjort att medlemintäkterna ökade från
ca 5 000 kr 2008 till ca 40 000 kr 2009.

•

Några medlemmar har upptäckt att de inte finns med i registret i GåsöGuiden. Man bör
då kontakta Lars Ackemar som sköter medlemsregistret: lars.ackemar@skeppstedt.se

•

Henrik Zetterqvist påpekar att trågen saknar åror, något som behöver åtgärdas till nästa
Gåsöspel. Trågen och utrustningen till 2-kronorna kan under vintern förvaras i den
nybyggda avloppsboden.

•

Tomas Åslund påpekar att papperskorgen vid tennisbanan är borta och att det därför
blivit skräpigt där. Styrelsen ser till att en ny papperskorg kommer på plats.

•

Tomas Åslund informerade om att tennisskolan var mycket lyckad, 34 barn deltog.
Klippning runt banan behövs.

•

Boulebanan behöver någon typ av ogräsbekämpning. Förslag kom om kemiska
bekämpningsmedel (miljövänligt?), grovsalt samt plast/presenning på höst/vinter/vår.
Magdalena Flodin kollar upp vad man brukar använda. Frivilliga insatser är varmt
välkomna.

16. Protokollet anslås på anslagstavlan från och med tisdag 20/7.
17. Mötet avslutades.
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