Föreningsstämma för Gåsö Vänner Tennis- och Segelklubb (GVTSK)
Tid och plats: 2014-07-13 klockan 10.00 i kapellet.
Närvarande: se separat lista.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ulf Tengroth valdes till ordförande för mötet.
Ingrid Sundqvist valdes till protokollförare för mötet.
Närvarolista tillika röstlängd upprättades.
Till justeringsman valdes Jon Glømmen.
Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.
Kassör Ulf Strinnholm redovisade föreningens räkenskaper för föregående år
enligt styrelsens årsredovisning. Till de stora kostnaderna förra året hör en
renovering av tennisbanan för 80 000 kr. Föreningen går med vinst på 4 555 kr
och kassören föreslår att denna att disponeras i ny räkning.
7. Revisorns berättelse lästes upp, revisorn föreslår att resultat- och balansräkning
fastställs samt att tillgängliga medel disponeras enligt styrelsens förslag, samt att
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
8. Stämman godkände resultat- och balansräkning samt att tillgängliga medel
disponeras enligt styrelsens förslag.
9. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna förblir oförändrade. Stämman
godkände detta.
11. Peter af Klercker redovisade valberedningens förslag till omval nyval. Stämman
beslöt att välja om Magdalena Flodin och Sven Sahlin för en period av två år. Som
nya suppleanter föreslås Sara Kroon och Henrik Plym-Forshell. Stämman beslöt
att välja in Sara Kroon och Henrik Plym-Forshell som suppleanter i styrelsen för
en period om två år.
12. Inga ärenden fanns att ta upp.
13. Protokollet anslås på anslagstavlan vid posthuset inom 14 dagar.
14. Övriga frågor:
a. Gåsös olika föreningar bör samarbeta mer. De olika styrelserna bör utse
en person från varje styrelse som samarbetar i en gemensam grupp. Ulf
Tengroth kommer att föreslå att sådan grupp bildas.
b. Kalas 19 juli efter auktionen. Ulf T uppmanar alla att komma till auktionen
samt till kalaset. Kalaset är något som GVTSK bjuder på till alla
medlemmar. Anmälan senast 17 juli. Festkommittén består av Martin
Cullberg, Fredrik af Klercker och Fredrik Cornelius.
c. Britta Ramberg gör reklam för bastun, bokas med Gåsökuponger.
d. Badtrapporna försvann i vintras men har reparerats. Alla badtrappor
utom den vid omklädningshytterna i Lunnevik ska tas upp på hösten.
e. Anmälningstiden för tennisveckan går ut klockan 14 i dag – Jon och Ulf S
uppmanar alla att anmäla sig.
f. På onsdag finns en möjlighet att tillsammans med djurhållarna gå ut och
träffa korna.
g. Den 20 juli är det segeltur med Kvartsita mellan 9 och 16. Anmälan till
Peter af Klercker. Fyra platser finns kvar.
h. Ulf Strinnholm uppmanar alla som har en vandringspokal i tennis att
lämna in den till föreningen. Vi saknar flera stycken.

i.

Peter af Klercker uppmanar alla att annonsera i GåsöGuiden och att
uppmana övriga gåsöbor att annonsera.
j. Nya personer behövs för att sköta tombolan vid Gåsöspelen.
15. Mötet avslutades och Ulf Tengroth tackade alla för visat intresse.
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