Gåsö Vänner Tennis och Segelklubb
Protokoll fört vid årsmöte i Kapellet, 2011-07-17

1. Till ordförande valdes Ulf Tengroth.
2. Till protokollförare valdes Maria Iversén.
3. Mötet valde att inte upprätta röstlängd utan rösta med handuppräckning.
4. Till justeringsman valdes Göran Cullberg.
5. Mötet ansågs utlyst på rätt sätt.
6. Dagordningen godkändes av stämman.
7. Redogörelse av årsredovisningen. Konstaterades att föreningen fungerar mycket väl och att
aktiviteter genomförs enligt plan. Nya medlemmar har tillkommit och Gåsöguiden genererar
mycket goda intäkter. En del extraordinära kostnader bidrar till det negativa resultatet.
8. Revisionsberättelsen lästes upp för stämman.
9. Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och disposition av tillgängliga vinstmedel.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11. Mötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter (600 kr för 5 år). Ordföranden uppmuntrar
samtidigt fler boende att bli medlemmar i föreningen.
12. Till ordförande valdes Ulf Tengroth (nyval, 2 år).
13. Peter Åslund, Torsten Johansson och Gunlög Valinder har valt att avgå ur styrelsen.
Stämman valde enligt Valberedningens förslag på styrelse:
Omval för 1 år: Magdalena Flodin och Sven Sahlin.
Omval för 2 år: David Schelin, Ingrid Sundqvist, Maria Iversén, Martin Zetterqvist.
Nyval för 2 år: Ulf Strinnholm, Nils Mårtensson.
14. Stämman valde enligt Valberedningens förslag på revisorer:
Nyval för 2 år: Stefan Daun (revisor).
Omval för 1 år: Peter af Klercker (revisorsuppleant).
15. Stämman utsåg Peter af Klercker och Fredrik Cornelius till valberedning.
16. Inga inkomna motioner fanns att behandla.
17. Övriga frågor:
a. Jon Glömmen lyfte fråga om ränta på föreningens konto. Uppdras åt kassören att se
över detta.
b. Jon Glömmen informerade att det på 4-5 års sikt behövs göras en återinvestering i
tennisbanan. Det samma gäller även för segelbåtar och jollebrygga. Uppdras åt
styrelsen att bearbeta denna fråga och återkomma med förslag på finansiering.

c. Ulf Tengroth lyfte frågan om vikten av ett uppdaterat register över Gåsös hushåll.
Lars Mürbeck informerade samtidigt om pågående projekt med uppdatering av
husnummer enligt myndighetskrav. Styrelsen skall tillsammans med Samfälligheten ta
tag i detta.
d. Styrelsen efterlyser någon frivillig som vill ansvara för inköp och upprustning av
gungorna. Ingen anmälde sig under stämman.
e. Göran Cullberg har skänkt en defibrilator (hjärtstartare) till ön. Denna förvaras i
brandboden tillsammans med en enkel användarmanual. Maskinen är
självinstruerande och man kan som användare inte göra fel.
f.

Ulrika Francke meddelar att hon har kontakt med Brandmyndigheten angående
brandövning på ön. Ulrika återkommer om datum.

g. Barbro Ingemarsdotter informerade om att brandboden behöver städas upp så att
enbart nödvändiga saker finns där och att plats finns vid utryckning. Barbro
informerade också att Cortison förvaras i brandboden.
h. Ingrid Sundqvist och Martin Zetterqvist är tacksamma för idéer kring artiklar till
Gåsöguiden samt bildmaterial.
i.

Ulf Tengroth underströk vikten av att alla Gåsöbor engagerar sig i aktiviteter och
underhåll av vår ö.

j.

Lennart Tham informerade stämman om pågående efterforskningar vad gäller gamla
gravar på kyrkogården.

k. Ordföranden tackade speciellt:
Iörn Lyre för stort engagemang i värvning av nya medlemmar.
Göran Cullberg för donation av defibrillator.
18. Stämmoprotokollet anslås på anslagstavlan senast 2 veckor efter mötet.
19. Ordföranden tackade för mötet och avslutade detsamma.
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