GULLBODA
TENNISKLUBB

ÅRSMÖTE

4 mars 2009

Mötet hålls i MIKs klubblokal på Lotta Svärds gränd i Fruängen.
Närvarande: Staffan Arvas, Roland Berndt, Camilla Dunström, Lenah och Lennart Dunström, Ce Egman,
Maria Frondell, Gunnar Granström, Helene Liljefors och Martin Völcker.
Före mötet serveras kaffe, te, läsk, smörgåsar och choklad.
§1

Helle öppnar årsmötet och hälsar alla närvarande välkomna.

§2

Årsmötesdeltagarna anser sig behörigen kallade. Kallelsen gick via mejl till alla de medlemmar som
vi har en mejladress till – knappt 10 fick via traditionell post.

§3

Mötet godkänner den utskickade dagordningen.

§4

Till ordförande för mötet väljs Helle.

§5

Ce utses till mötessekreterare.

§6

Till justeringsmän (och rösträknare) utses Roland Berndt och Gunnar Granström.

§7

Den utskickade verksamhetsberättelsen gås igenom och godkänns.

§8

Revisorn läser upp revisionsberätteslen där revisorn föreslår:
•
att årets vinst förs till ”vinstfonden”
•
ansvarsfrihet ges för styrelsen för verksamhetsåret 2008

§9

Resultat- och balansräkning fastställs.
Följande frågor behandlas i anslutning till resultat- och balansräkning:
Anläggning 35´ har stått i många år. Finns det anledning att den ökas eller minskas? Gunnar hör med en
auktoriserad revisor om vi borde göra något.
Nätlagning i framtiden.
Är ÄngElboden försäkrad? Styrelsen kontrollerar om den omfattas av GTFFs föräskring.
Är det dags för ny avvägning av banan?
Gör man något särskilt med en grusbana som börjat få några år på nacken? Styrelsen kontrollerar.
Skriv bort resten av skuld för arbetsplikt till nästa år.
Just nu har vi Inga medlemsskulder!

§10

Stämman ger enhälligt ansvarfrihet till styrelsen för den tid revisionen avser.

§11

Stämman beslutar att den balanserade vinsten 23.153:- överförs till ny räkning.

§12

Valberedningen föreslår omval av Charlotte Egman och nyval av Roland Berndt på 2 år.
Som fyllnadsval för Fredrik Törnberg föreslås Staffan Arvas på 1 år. Lenah Dunström har 1 år kvar.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§13

Valberedningen föreslår omval av Martin Völcker och nyval av Maria Frondell som suppleanter på 1 år.
Stämman väljer i enlighet med valberedningens förslag.

§14

Orförande, Helle Liljefors, har ett år kvar.

§15

Valberedningen föreslår omval av revisorerna.
Stämman väljer Camilla Dunström till revisor och Lars Törnberg till revisorssuppleant.

§16

Stämman väljer Gunnar Granström och Christer Brunzell till valberedning för året.

§17

Den utdelade budgeten med en omslutning på 66.200:- fastställs.

§18

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter:
Medlemsavgiften 250:Skötselavgift med 10:-/vardagsandel och 20:-/helgandel
Avgiften för icke utfört medlemsarbete från 500:-.
Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

§19

Styrelsen föreslår oförändarde arvoden – d.v s inga arvoden alls och stämman beslutar enligt förslaget.

§20

Stämman fastställer oförändrade värden på delägarebevisen, d.v s Serie A 80:- och serie B 40:-.
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§21

De ordningsföreskrifter som antogs på stämman 2007 beslutas gälla även denna säsong.

§22

Styrelsen presenterar de bokningsregler man tagit fram. Stämman godkänner dessa regler:
Bokningsregler
* Varje medlem får boka max två timmar i rad och max 3 timmar totalt per dag.
* Undantag: Timme som är ledig en timme före start får bokas oavsett ovanstående regel.
* Klistrad bokningslapp är klistrad och får inte tas bort – inga undantag!!!
Vid regn är bokningslappen förlorad.
Vid förhinder är det bra om man kryssar sitt namn på lappen så att någon annan kan boka tiden.
* Bokad timme som ej börjat användas 10 minuter över får bokas av annan person.
* All bokning ska ske med bokningslappar!

§23

Styrelsen hanterar fördelning av medlemsarbete på vanligt sätt, vältning, kioskpass m.m.

§24

Styrelsen meddelar att :
- årets GTK-mästerskap kommer att hållas vecka 31, som i vårt fall börjar fredag vecka 30.
- tennistränare Kurre, kommer vecka 26.

§25

Övrigt:
Camilla föreslår:
* att barnens tennisträning subventioneras ytterligare, som ett led i att se till att banan används även i
framtiden. (Styrelsen lovar att fundera på det.)
* att kioskens sortiment utökas med varma smörgåsar (Styrelsen ser till att pengar finns att inhandla en
smörgåsgrill)
* att vi har en dag med träracketar och vita kläder. Roland föreslår att den går under namnet GTK
Classic
Day! (Styrelsen gillar förslaget och arbetar vidare på det.)
Gunnar påtalar:
* att sälgar vid gamla brevlådan behöver ses över (Styrelsen ser om det kan göras som
medlemsarbete i vår.)

§26

Helle avslutar mötet och tackar de närvarande för visat intresse!

Vid protokollet 2009-03-04

Helene Liljefors

Charlotte Egman

Justerat:

Gunnar Granström

Roland Berndt

