Föreningsstämma
Gåsö Vänner Tennis och Segelklubb (GVTSK)
Söndagen den 14 juli 2013 klockan 10.00
Plats: Kapellet
Närvarande: Se separat lista

Ulf Tengroth öppnade mötet och hälsade välkommen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ulf Tengroth valdes till ordförande för mötet.
Ingrid Sundqvist valdes till protokollförare för mötet.
Röstlängd upprättades, se separat dokument.
Till justeringsman tillika rösträknare valdes Christer Fredriksson.
Medlemmarna ansåg att mötet var utlyst på ett behörigt sätt.
Ulf Tengroth berättade om styrelsens arbete under året, med bland annat arbete
på tennisbanan och renovering av 2-konorna.
Föreningen har även fått in fler medlemmar tack vare idogt värvningsarbete.
Ulf Strinnholm föredrog föreningens årsredovisning. Resultatet för förra året var
ett överskott på 61 110 kr. Till stor del beror detta på god försäljning av
annonser i GåsöGuiden (64 400), gott inflöde av medlemsavgifter (108 nya
medlemmar), kioskens försäljning samt försäljning av tennis- och
seglingskuponger. De största kostnaderna har varit reparationer och underhåll
(tennisbana och 2-kronor), kostnader för Gåsöaktiviteter (t.ex. inköp till
kiosken), instruktörer (tennis och segling) samt övrig administration. Vi hade vid
årsskiftet 421 875 kr på banken. Det är viktigt att föreningen har kapital för att
till exempel kunna göra större renoveringar av tennisbanan den dag det behövs,
samt underhåll av segelbåtarna. Förslaget är att vinsten balanseras och överförs
till ny räkning. Årsmötet godkände föreningens redovisning.
7. Revisorn meddelade att årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning.
Revisorn tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Föreningsstämman godkände revisorns berättelse.
8. Föreningsstämman fastställde resultat- och balansräkningen samt disposition av
tillgängliga vinstmedel.
9. Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Fastställande av medlemsavgifter under innevarande år. Styrelsen har förbättrat
arbetet med att få in avgifterna för olika aktiviteter, vilket har gett gott resultat
och ökat inflödet av pengar trots att inte avgifterna har höjts.
Jon Glömmen föreslår en generell höjning av avgifterna för alla aktiviteter för att
bygga upp kapital för underhåll av t.ex. tennisbana och båtar. Han föreslår också
att man bjuder in medlemmar att betala en extra årsavgift för att bygga upp
större kapital. Styrelsen tar till sig detta och diskuterar det till nästa årsmöte.
Föreningsstämman fastslog oförändrade medlemsavgifter under innevarande år.
11. Valberedningens förslag till omval/nyval. Valberedningen föreslår att styrelsen
minskas med en person, från nio till åtta personer. Föreningsstämman beslutade
att:
a. Ulf Tengroth väljs som ordförande på en tid av två år.

b. Ulf Strinnholm, Martin Zetterquist, Ingrid Sundqvist, Nils Mårtensson och
Sten Wallin väljs som ledamöter respektive suppleanter på en tid av två
år. (David Schelin och Maria Iversén ställde inte upp till omval. Sven Sahlin
och Magdalena Flodin är valda fram till 2014).
c. Till revisor valdes Stefan Daun för en period om två år, och till
revisorssuppleant valdes Peter af Klercker för en period om ett år.
d. Till valberedning valdes Peter af Klercker för en period om ett år samt
Martin Cullberg för en period om två år.
12. Inga inkomna ärenden eller motioner finns.
Styrelsen fick förra året i uppgift att sätta en budget för Gåsöspelen, den är nu
satt till 5 000 kr och kommer att utvärderas under året.
Peter af Klercker efterlyser en Gåsökeps som till exempel kan säljas i kiosken.
Göran Cullberg förslog även en tröja. Föreningsstämman tyckte detta var bra
idéer och styrelsen tar till sig detta.
13. Årsmötesprotokollet kommer att anslås på anslagstavlan vid posthuset inom två
veckor.
14. Övriga frågor:
a. Auktionen äger rum nästa lördag – bidrag tas gärna emot!
b. Ulf Strinnholm berättar om tennisvecka nästa vecka måndag till lördag
och uppmanar alla att anmäla sig.
c. Golfen äger rum i morgon på Skaftö golfklubb.
d. Matchrace i dag klockan 14. Seglarskola hela nästa vecka i tre olika
grupper. Anmälningslistor finns i kiosken och posthuset.
e. Flera tennispokaler är på drift, till exempel den för herrsingel. Jon
Glömmen har donerat en ny pokal och Ulf Strinnholm har bekostat
gravering av alla namn från 1980 och framåt. Det är viktigt att inte denna
försvinner eftersom det är en stor investering! Styrelsen får med sig
uppgiften att fundera över hur detta ska ordnas bättre framöver, kanske
ska pokalerna förvaras centralt, till exempel i ett pokalskåp i kiosken?
Vinnaren kan i så fall få en minipokal eller ett diplom.
15. Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.
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