Gåsö Vänner Tennis och Segelklubb
Föreningsstämma 2012-07-15
Närvarande: Se separat namnlista

1. Ulrika Francke valdes till ordförande för mötet.
2. Ingrid Sundqvist valdes till protokollförare under mötet.
3. Upprättande av röstlängd – se separat namnlista.
4. Christer Fredriksson valdes till justeringsman tillika rösträknare.
5. Årsmötet ansågs vara behörigt utlyst.
6. Styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret. Ulf Tengroth berättade kort
om styrelsens aktiviteter under året, bland annat vad gäller jollebrygga, tennisbana,
tvåkronor, GåsöGuiden och Gåsöspelen. Bastuns intäkter går till Gåsö Vänner Tennis och
Segelklubb, vi diskuterar med Samfällighetsföreningen om vem som ansvarar för
skötseln av bastun.
Ulf påpekade att man inte behöver sitta i styrelsen för att bidra till arbetet. Det går fint
att anmäla sig att ta på sig en uppgift även om man inte sitter i styrelsen. Styrelsen
upprättar en lista på saker som behöver göras och lägger upp den på hemsidan.
Ulf Strinnholm redovisade föreningens räkenskaper. Föreningen redovisar en vinst på
34 838 kr som överförs i nästa års räkning. Under året har föreningen fört över 200 000
till ett räntebärande konto hos Nordea till 2,55 procents ränta.
7. Revisorernas berättelse redovisades.
8. Resultat- och balansräkning fastställdes. Styrelsen föreslår att 416 609 kr disponeras
och överförs i ny räkning. Mötet godkände detta förslag.
9. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10. Medlemsavgifterna beslöts att vara oförändrade under innevarande räkenskapsår.
Eventuellt kommer dessa att höjas under nästa räkenskapsår då tennisbanan kommer
att kräva ökat underhåll framöver. Styrelsen tar in offert på att jämna till, spackla,
underlaget (plexipave) under ”täcket”.
I stadgarna står att man ska ta betalt av medlemmarna vart femte år, men styrelsen har i
stället lagt avgiften på vart tredje år för att underlätta för medlemmarna. Detta kommer
att tas upp till beslut på nästa års föreningsstämma.
11. Ordförande har valts på två år och sitter till 2013.

12. Valberedningen föreslår att Magdalena Flodin och Sven Sahlin väljs om för en period
av två år. Övriga styrelsen är vald till 2013. Mötet beslutade att välja Magdalena Flodin
och Sven Sahlin som styrelseledamöter för en period av två år.
En fråga från Lennart Tham om antalet medlemmar i styrelsen, som i dag är nio. Är det
alltför många? Styrelsen ser över frågan om antalet medlemmar i styrelsen framöver.
13. Val av revisor och revisorssuppleant. Stefan Daun är ordinarie revisor och vald till
2013. Förslag att Peter af Klercker väljs om som revisorssuppleant på ett år. Mötet
beslutade att välja Peter af Klercker som revisorssuppleant för en period om ett år.
14. Mötet beslutade att välja om Peter af Klercker och Fredrik Cornelius till
valberedning.
15. Förslag till styrelsen:
Bör det finnas en budget för Gåsöspelen? Barbro Ingemarsdotter väcker frågan om vi
bör se hur mycket pengar Gåsöspelen kostar varje år och sedan lägga en budget för att
synliggöra kostnaderna och de ideella insatser som görs. Mötet biföll detta förslag.
Peter af Klercker ber mötesdeltagarna att värva sina vänner som inte är medlemmar.
Föreningen har fått 108 nya medlemmar under året och försökt att göra det tydligt vad
medlemskapet ger.
Tomas Åslund anser att barn som är med i tennisskolan inte ska behöva vara
medlemmar i föreningen. Ulf Tengroth anser att de 65 kronor om året det kostar att vara
medlem är relevant. Förslag från Jon Glömmen om att tydliggöra att det enbart är en
kostnad på 65 kronor för att bli medlem under ett år. Mötet biföll detta förslag. Styrelsen
påpekar att man strävar efter att hålla avgifterna låga.
Aktivitetsansvariga för segling, tennis och kultur passade på att informera om
kommande aktiviteter.
16. Årsmötesprotokollet hålls tillgängligt på anslagstavlan vid posthuset senast om två
veckor, det vill säga 2012-07-29.
17. Mötet avslutades.
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