Föreningsstämma för Gåsö Vänner Tennis‐ och Segelklubb (GVTSK)
Tid och plats: 2015‐07‐12 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 Martin Cullberg.
Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.
Kassör Ulf Strinnholm redovisade föreningens räkenskaper för 2014 enligt
styrelsens årsredovisning. Resultatet för 2014 är en vinst om 93 097 kr.
Intäkterna kommer främst av medlemsavgifter, GåsöGuiden, Gåskuponger,
auktionen, kiosken samt tennis‐ och seglarskolan. Till de större kostnaderna hör
inköp till kiosken, reparationer av jollebryggan och gungorna samt instruktörer
till tennis‐ och seglarskola. Kassören föreslår att vinsten disponeras i ny räkning.
7. Revisorns berättelse lästes upp. Revisorn föreslår att resultat‐ och balansräkning
fastställs, 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 och nyval.
a. Som ordförande för en tid av två år valdes Henrik Plym‐Forshell.
b. Ingrid Sundqvist, Martin Zetterquist, Nils Mårtensson och Sten Wallin
omvaldes som ordinarie ledamöter för en period av två år.
c. Som suppleant för en period av två år valdes Fredrik af Klercker.
d. Som revisor för en period av två år valdes Stefan Daun.
e. Som revisorssuppleant för en period av två år valdes Mikael Francke.
f. Som valberedning valdes Peter af Klercker och Martin Cullberg. Till nästa
årsstämma ber Peter af Klercker styrelsen att föreslå en ersättare för
honom till valberedningen.
12. Inga ärenden eller motioner fanns att ta upp.
13. Protokollet från årsstämman anslås på anslagstavlan vid posthuset inom 14
dagar.
14. Övriga frågor:
a. Henrik Plym‐Forshell tackade Ulf Tengroth som lämnar styrelsen efter 25
år. Stämman gav Ulf en stor applåd.
b. Fråga från Göran Cullberg om hur GåsöGuiden distribueras – går den till
alla medlemmar en eller är den en per familj? Styrelsen tar med sig denna
fråga till nästa stämma. Maria Iversén delar ut GåsöGuiden i postfacken.
Om man blivit utan finns reservexemplar att hos Iverséns i tullen.
c. Göran Cullberg undrar om det finns intresse för en blomstervandring på
ön. Stämman uttryckte intresse för detta.
d. Tomas Åslund informerar om att det inte är tillåtet att boka tennistider
skriva sitt namn på tennisbanans bokningslista. Önskemål om att detta tas

med i GåsöGuiden samt att det ska gå lätt att få tag på kuponger. Styrelsen
tar med sig denna fråga.
e. Gåsöfesten äger rum lördag 18/7 efter auktionen. Ingen anmälan behövs.
Ta med bord, stol och dryck till middagen. Bubbel serveras under
auktionen. GVTSK bjuder på bubbel och mat.
f. Ulf Strinnholm informerar om tennisturneringen nästa vecka.
g. Peter af Klercker informerar om golfen i morgon.
h. Sten Wallin informerar om matchrace i dag klockan 15 samt seglarskola
hela nästa vecka.
i. Tomas Åslund informerar om lotteriet som går till priser i
tennisturneringen.
j. Peter af Klercker önskar att framtida mejl till medlemmarna skickas ut
från ordföranden.
k. Önskemål från stämman om kurs i förarbevis för båt. Styrelsen utreder
frågan.
15. Mötet avslutades och Ulf Tengroth tackade alla för visat intresse.
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