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GÅRVIKS BADORTSFÖRENING 
Protokoll  Årsmöte 
Dag/Tid: 2010-07-31 – 11.00 
Plats: Gula Villan 
Bilagor: Närvarolista Årsmöte 
 Verksamhetsberättelse 
 Revisionsberättelse 
 Resultat och Balansräkning  
 Stadgar för Gårviks Badortsförening  - revidering 100731 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Conny Berggren öppnade mötet, tackade för den tid han 
fått leda Föreningen, och lämnade mötet. 
 

§ 2 Val av ordförande att leda årsmötet 
Sammankallande i Valberedningen – PO Larsson föreslog Magnus Jernehed att 
leda årsmötet 2010. 
Inget mer förslag 
Mötet beslutade att välja Magnus Jernehed att leda årsmötet. 
 

§ 3 Val av sekreterare för mötet 
Valberedningen föreslog Ull Hallman som sekreterare för Årsmötet. 
Inget mer förslag 
Mötet beslutade att välja Ulf Hallman till sekreterare för årsmötet. 
 

§ 4 Val av justeringsmän tillika rösträknare 
Valberedningen föreslog Lisbeth Hansson och Johnny Karlstedt 
Inget mer förslag 
Mötet beslutade att välja Lisbeth Hansson och Johnny Karlstedt till justerings-
män tillika rösträknare 
 

§ 5 Godkännande av årsmötets utlysning 
Mötet har utlyst via anslagstavlor i området och på föreningens hemsida 
www.garvik.se. 
Mötet beslutade att godkänna utlysningen av årsmötet. 
 

§ 6 Fastställande av röstlängd 
Enligt närvarolistan är 22 röstberättigade och 7 gäster närvarande 
 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Mötesordföranden högläste styrelsens Verksamhetsberättelse för 2009-10 
Inga frågor kom upp. 
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen. 
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§ 8 Revisorernas berättelse och fastställande av Resultat- och 

Balansräkning 
Styrelsens kassör, Lena Jernehed presenterade Resultat och Balansräkning för 
2009-10. Noteras att Simskolan 2009 hade ett litet men ändå ett positivt resultat 
(utan förlustbidrag från Munkedals Kommun). Munkedals KFUM bidrog med ett 
bidrag, riktat till Simskoleverksamheten. 
PO Larsson, revisor, läste Revisionsrapporten. 
Mötet beslutade att godkänna Föreningens Resultat- och Balansrapport, samt att 
godkänna Revisionsrapporten. 
 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Ordförande frågade årsmötet om man kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2009-10. 
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2009-10. 
 

§ 10 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift – 100 kr per fastighet och år. 
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag 
 

§ 11 Inkomna förslag från styrelsen 
a) Förändring av stadgar 

Mötesordföranden högläste styrelsens förslag till förändring av stadgar, parallellt 
med de gällande stadgarna. 
I pargraferna 7, 8 och 15 fanns avvikande åsikter: 
§7 – Nytt förslag att Beslut om tillfällig extra avgift endast kan beslutas av årsmöte 
eller extra årsmöte (Styrelsens förslag att detta kunde tas av styrelsen). 
§8 - Nytt förslag att Kallelse till extra årsmöte ska utfärdas 14 dagar före mötet 
(Styrelsens förslag 7 dagar). 
§15 - Nytt förslag att alltid två på varandra följade årsmöte, ordinarie eller extra, 
skall besluta om stadgeändring. (Styrelsens förslag att ett ordinarie årsmöte kan 
besluta om ändring om total enighet råder). 
I övriga paragrafer fanns inga avvikande meningar. 
Omröstning med handuppräckning företogs om de pargrafer där det fanns fler än 
ett förslag. 
Rösträkning gav i utslag enligt följande: 
§7 med rösterna 8 för Styrelsens förslag och 11 för Nytt förslag 
§8 med rösterna 5 för Styrelsens förslag och 14 för Nytt förslag 
§15med rösterna 11 för Styrelsens förslag och 7 för Nytt förslag 
Styrelsens förslag till nya stadgar antogs därmed utom vad gäller §7 och §8 
där revidering till förmån för de nya avvikelserna införs. 
Stadgarna kommer att anslås på hemsidan. 
 

§ 12 Inkomna förslag från medlemmar 
Inga förslag har inkommit. 
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§ 13 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
Idag består styrelsen av ordförande, fem (5) ordinarie ledamöter och två (2) sup-
pleanter. 
Styrelsens förslag är att samma antal ledamöter välj vid detta årsmöte. 
Mötet beslutade i enlighet med förslag. 
 

§ 14 Val av ordförande 
Valberedningen föreslog nyval av Peter Petersson som ordförande i ett (1) år. 
Inget mer förslag framkom. 
Mötet beslutade att välja Peter Petersson till ny ordförande i ett (1) år. 
 

§ 15 Val av styrelseledamöter 
Valberedningen föreslog omval av Lena Jernehed, Karl-Arne Borgerud och Ulf 
Hallman för två (2) år och Tord Baaz för ett (1) år, samt nyval av Anette Auestad 
för ett (1) år. 
Inget mer förslag framkom. 
Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag. 
 

§ 16 Val av suppleanter 
Valberedningen föreslog omval av Åsa Gustaf-Janson i ett (1) år. 
Inget mer förslag framkom. 
Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag, samt att en plats lämnas 
vakant till nästa årsmöte (ordinarie eller extra). 
 

§ 17 Val av två revisorer och en ersättare 
Valberedningen föreslog omval av PO Larsson och Olle Silverén som ordinarie 
revisorer, samt omval av Ewa Forsgren som revisorsuppleant i ett (1) år. 
Inget mer förslag framkom. 
Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag. 
 

§ 18 Val av kommittéer 
a) Simskolekommitté 

Valberedningen föreslog omval av Lisbeth Hansson (sammankallande), Annika 
Sellberg och Berit Gyllenhammar, samt nyval av Christer Sandberg i ett (1) år. 
Inget mer förslag framkom. 
Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag. 
 

b) Midsommarkommitté 
Valberedningen har mottagit midsommarkommitténs önskan om att inte omväljas 
då det är högst troligt att man befinner sig på annan ort kommande år. 
Valberedningen har tillfrågat Magnus Jernehed att bli Intendent, med uppgift att 
samordna praktiska frågor, bland annat midsommarfirandet. Samtidigt blir Inten-
denten styrelsens länk till verksamheten, genom avrapportering till densamma. 
Detta är valberedningens förslag. 
Inget mer förslag framkom. 
Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag 
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§ 19 Val av valberedning 

Till Valberedning i ett (1) år har inte valberedningen något förslag. Det är Årsmö-
tet som har att lägga förslagen. 
Föreslagna: Tore Setwes (sammankallande), PO-Larsson och Petter Vaglum. 
Mötet beslutade att välja enligt förslag. 
 

§ 20 Övriga ärenden 
1. Förslag att kommittéerna någon gång blir inbjudna till styrelsemöten. 
2. Önskemål att det på ”Gårviksdagen” inbjuds en spelman som bekostas av 

Föreningen. Begäran inskickas till Styrelsen. 
3. Tack till Tord och Magnus Baaz som med minigrävare fixade bort stenar ur 

bollplanen. 
4. Uppmaning till alla medlemmar att komma in med förslag och önskemål 

till aktiviteter och annat som bidrar till att uppfylla Föreningens målsätt-
ning. 

 
§ 21 Mötets avslutande 

 Magnus Jernehed tackade för förtroendet att leda Gårviks Badortsförenings års-
möte 2010 och avslutade mötet eftersom nyvalde ordföranden Peter Pettersson inte 
hade möjlighet att närvara. 
 

 
 
 
Munkedal/Gårvik 2010-07-31 
 
 
 
 

  

Ulf Hallman  Magnus Jernehed 
Sekreterare  Ordförande 
   
 
 
 

  

Lisbeth Hansson  Johnny Karlstedt 
Justeras  Justeras 

 


