GÅRVIKS BADORTSFÖRENING
Protokoll Årsmöte
Dag/Tid:
Plats:
Bilagor:

2011-07-30 – 11.00
Gula Villan
Närvarolista Årsmöte
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Resultat och Balansräkning

§1

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Peter Pettersson öppnade mötet

§2

Val av ordförande att leda årsmötet
Sammankallande i Valberedningen – Tore Setwes - föreslog PO Larsson till att
leda årsmötet 2011.
Inget mer förslag.
Mötet beslutade att
välja PO Larsson 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
Mötet föreslog Magnus Jernehed och Göran Asp att justera protokollet, samt till
rösträknare.
Inget mer förslag.
Mötet beslutade att
välja Magnus Jernehed och Göran Asp till justeringsmän tillika rösträknare.

§5

Godkännande av årsmötets utlysning
Mötet har utlyst via personliga brev till alla medlemmar i slutet av juni, samt på
anslagstavlor i området under den senaste veckan.
Mötet beslutade att
godkänna utlysningen av årsmötet.

§6

Fastställande av röstlängd
Enligt närvarolistan är 20 röstberättigade och 2 gäster närvarande.
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§7

Styrelsens verksamhetsberättelse
Peter Pettersson, styrelsens ordförande, högläste styrelsens Verksamhetsberättelse
för 2010-11.
Viss diskussion om verksamheten förekom.

§8

Revisorernas berättelse och fastställande av Resultat- och
Balansräkning
Styrelsens kassör, Lena Jernehed presenterade Resultat och Balansräkning för
2010-11, med lite förklaring om gjorda insatser inkl simskolans verksamhet. Vissa
intäkter har efter räkenskapsårets slut inkommit. Under 2011 har förändringar
skett. Önskan till Munkedals kommun om utökat bidrag, då Gårviks simskola är
den enda i kommunen.
PO Larsson, revisor, läste Revisionsrapporten.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ordförande frågade årsmötet om man kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010-11.
Mötet beslutade att
ge styrelsen ansvarsfrihet för 2010-11
samt att
fastställa Föreningens Resultat- och Balansrapport.

§ 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
Inga förslag från styrelsen

§ 12

Inkomna förslag från medlemmar
Inga förslag har inkommit.
Peter Pettersson meddelade att kommande styrelsen kommer att revidera föreningens vision.
Möjlighet för alla att lämna förslag under hela året via brevlåda på Gula Villan
eller via epost till styrelseledamöter (adresser finns på Hemsidan).

§ 13

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Idag består styrelsen av ordförande, fem (5) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter.
Valberedningens förslag är att samma antal ledamöter välj vid detta årsmöte.
Mötet beslutade
i enlighet med förslag.
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§ 14

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

§ 15

Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslog omval av Tord Baaz och Anette Auestad för två (2) år.
(Lena Jernehed, Karl-Arne Borgerud och Ulf Hallman har ett år kvar.)
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.
Valberedningen föreslår också omval av Magnus Jernehed som Intendent.
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 nyval av Birgitta Forsell som
ordinarie revisorer, samt nyval av Lennart Bångman som revisorsuppleant.
Alla tre föreslås att väljas i ett (1) år.
Inget mer förslag framkom.
Mötet beslutade att
välja enligt valberedningens förslag.
Olle Silverén och Eva Forsgren avgick efter många år som revisor resp suppleant.
Ett stort tack till båda.

§ 18

Val av kommittéer
a) Simskolekommitté
Valberedningen föreslog omval av Annika Sellberg (sammankallande), och Christer Sandberg, samt nyval av Lena Hagström och Lena Jernehed i ett (1) år.
Inget mer förslag framkom.
Mötet beslutade att
välja enligt valberedningens förslag.
b) Midsommarkommitté
Valberedningen föreslår att Intendenten, Magnus Jernehed, får i uppgift att även
2012 hålla i förberedelserna av midsommarfirandet.
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 föreslås omval av Tore Setwes (sammankallande),
PO-Larsson och Petter Vaglum.
Mötet beslutade att
välja enligt förslag.

§ 20

Övriga ärenden
1. Mötet framförde ett tack till de som initierade, planerade och genomförde
Gårviksdagen! Denna föreslås, och beslutades, ingå i badortsföreningens
verksamhet kommande år.
2. Mötet riktade också ett tack till Simskolekommittén för att man gör ett
mycket bra jobb år efter år, och tackade speciellt Lisbeth Hansson som efter 12 år valt att träda tillbaka. Ett stort tack till Lisbeth som tyvärr inte
finns med på mötet. En gåva och en blomma kommer att överlämnas till
Lisbeth.
3. Mötet tackade till sist styrelsen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 21

Mötets avslutande
PO Larsson tackade för förtroendet att leda Gårviks Badortsförenings årsmöte
2011 och avslutade mötet.

Munkedal/Gårvik 2011-07-31
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