GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

Protokoll Årsmöte
Dag/Tid

2015-07-25 kl 11.00-12.15

Plats;

Gula Villan

§1

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna
och öppnade årsmötet 2015.

§2

Val av ordförande att leda årsmötet
Valberedningen föreslog Magnus Jernehed till att leda årsmötet 2015.
Inget mer förslag framkom.
Mötet beslutade att
välja Magnus Jernehed att leda årsmötet.

§3

Val av sekreterare för årsmötet
Valberedningen föreslog Bengt Karlsson som sekreterare för årsmötet.
Inget mer förslag framkom.
Mötet beslutade att
välja Bengt Karlsson till sekreterare för årsmötet

§4

Val av justeringsmän tillika rösträknare
Mötesordföranden tog över ”klubban” och frågade valberedningen om två
personer att justera protokollet, samt räkna röster vid eventuell omröstning.
Valberedningen föreslog Lars-Åke Eliasson och Göran Asp.
Inget mer förslag framkom.
Mötet beslutade att
välja Lars-Åke Eliasson och Göran Asp till justeringsmän tillika rösträknare.

§5

Godkännande av årsmötets utlysning
Mötet har utlysts via personliga brev till alla fastighetsägare ca 20 juni 2015, på
hemsidan och anslagstavlor i Gårvik sedan drygt en månad före mötet.
Även dagordning har varit anslagen ( på tavlan vid badplatsen) samma tid, samt
funnits på hemsidan.

§6

Fastställande av röstlängd
Enligt närvarolistan ( Bilaga 1) är 28 ??röstberättigade och okänt antal, ej
namngivna gäster, närvarande.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse
Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen och frågade mötet om
synpunkter.( Bilaga 2)
Mötet önskade att det görs en korrigering under punkt 5 i
verksamhetsberättelsen för 2014-2015.
Texten skall vara ” Föreningen har genom styrelsen skickat ett yttrande till
kommunen gällande översiktsplanen Gårviks hamn-, bad-, och strandzon.”
( fråga från medlem ang protokoll från styrelsens möten. Ordförande svarade
att dessa protokoll finns ej på hemsidan och är ej offentlig handling.
Yttersta ansvaret för att granska att all dokumentation är korrekt har
föreningens revisorer.
Men enskild medlem är alltid välkommen att kontakta styrelsen i enskild fråga
och då få ta del av aktuell dokumentation )

§ 8a

Fastställande av Resultat- och Balansräkning
Mötesorföranden läste punkter ur Resultat och balansräkningen. Årets resultat
blev – 320 kr.
Det finns per 150531 ett kapital på 90.000 på föreningens konto.
Fråga från medlem ang utskick av kallelser och hur annonsering sker då antalet
betalande medlemmar minskat under senare år.
Via fastighetsregistret kan föreningen få info om om nya ägare- en dylik
sökning kostar 4.000 kr. Samtidigt påpekades att via de detaljplansförslag som
skickats ut kan information erhållas om aktuella ägare.
Styrelse lovade att se över frågan för att öka antalet betalande.

Fråga ställdes också angående att sluta med brevutskick för att spara porto.
Styrelsen ser över också denna fråga men inget beslut togs om någon
förändring på årsmötet.

§ 8b

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014-2015
Birgitta Forsell, vald revisor, högläste Revisionsberättelsen för 2014-2015
( Bilaga 3 ).
Mötet beslutade att godkänna Revisorernas berättelse

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötesordföranden frågade årsmötet om man kan bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-2015.
Mötet beslutade att
ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-2015.

§ 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 medlemmar
Se motion från Gunilla och Per-Olof Andersson ( Bilaga 4 ) angående drift av
Gårviks kiosk.
Diskussion på mötet angående intresse från enskilda medlemmar att hjälpa till
med driften av kiosken sommaren 2016 i samarbete med Tord Baaz.
Intresse finns.
Efter att motionen lästs igenom ställde ordförande frågan till årsmötet om man
ville uppdra åt styrelsen att, tillsammans med Tord Baaz, undersöka
förutsättningarna för att organisera en begränsad kioskverksamhet.
Mötet beslutade att
uppdra åt styrelsen att utreda frågan om begränsad kioskverksamhet
sommaren 2016.

Samtidigt klargjorde föreningens ordförande att enligt stadgarna kan inte
Gårviks Badortsförening driva affärsverksamhet eller inneha F-skattesedel utan
driftsansvaret måste lösas på annat sätt.
§ 12

Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen
Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelsemedlemmar skall fortsatt
vara 7 inklusive ordföranden, därtill skall finnas 2 suppleanter.
Mötet beslutade att
Att det även kommande år skall vara en ( 1) ordförande , sex (6) ordinarie
ledamöter och två (2) suppleanter.

§ 13

Val av ordförande
Valberedningen föreslog omval av Åsa Gustaf- Jansson som ordförande för ett
(1) år.
Inget mer förslag framkom.
Mötet beslutade att
Välja Åsa Gustaf- Jansson till ordförande i ett år.

§ 14

Val av styrelseleamöter
Lena Jernehed och Claes Broman har ett år kvar och kvarstannar i styrelsen.
Magnus Baaz har valt att för tillfället lämna styrelsen.
Valberedningen föreslår följande förändringar i styrelsen för 2015-2016;
Åsa Enarsson

nyval på 2 år

Annika Sällberg

nyval på 2 år

Tore Setnes

omval 2 år

Ulf Hallman

nyval 1 år

Inget mer förslag framkom.
Mötet beslutade att
Välja enligt valberedningens förslag
§ 15

Val av suppleanter
Valberedningen föreslog

Lennart Bångman

nyval 1 år

Åsa Ekfelt

nyval 1 år

Inget mer förslag framkom.
Mötet beslutade att
Välja enligt valberedningens förslag
§ 16

Val av två revisorer och en ersättare
Per-Olof Larsson väljer att avgå som revisor.
Valberedningen föreslår
Birgitta Forsell

omval 1 år

Inger Jörgensen

omval 1 år

Posten som revisorssuppleant får tillsättas av styrelsen vid behov.
Inget mer förslag framkom.
Mötet beslutade att
Välja enligt valberedningens förslag
§ 17

Val av kommittéer
Intendentgrupp med utåtriktade aktiviteter
Valberedningen föreslår att gruppen skall bestå av
Karl-Arne Borgerud, Tore Setnes, Tord Baaz och P-O Larsson
Mötet beslutade att
Välja enligt valberedningens förslag
( intendentgruppen har under året bl.a. förbättrat fotbollsplanen och fyllt ut
gropar med sand samt klippt så planen blir allt bättre.
Midsommarfesten anordnades av gruppen med ca 200 deltagare i år!
Tyvärr blev det ingen ” dugnad” i vår pga stormen.
Gruppen skall jobba för bättre skyltning ang 7 knops begränsningen med
tydliga tidsangivelser när på året som hastighetsbegränsningen gäller.
Gruppen meddelar också att det finns utrymme för fler intresserade!)

§ 18

Val av valberedning
Petter Vaglum väljer att lämna valberedningen.
Valberedningen föreslår följande ledamöter på ett år i valbeedningen;
P-O-Larsson, Lisbeth Hansson och Peter Pettersson
Mötet beslutade att
Välja enligt valberedningens förslag

§ 19

Övriga ärenden
Rapport från Bo Lindström angående Gula Villan´s bevarande
Det har bildats en interimsstyrelse ,som är fristående från Gårviks
Badortförenings styrelse, som aktivt jobbar med denna fråga. Ordförande är
Bo Lindström.
Möten har hållits med ansvariga politiker och tjänstemän inom Munkedals
Kommun.
Det finns förhoppningar om att kommunen skall låta Föreningen få överta
driften av Gula Villan men inget är klart f.n.
Föreningen behöver ett ekonomiskt stöd från kommunen och vill få del av de
pengar som kommunen avsatt för rivning av fastigheten.
Nytt möte med politiker är planerat i början av hösten

§ 20

Mötets avslutande
Magnus Jernehed tackade för förtroendet att leda Gårviks Badortsförenings
årsmöte 2015 och överlämnade ord och ”klubba” till Åsa Gustaf- Jansson.
Magnus Baaz lämnar styrelsen och avtackades med present av ordföranden.
Ordförande tackade avgående styrelseledamöter och framförde allas tack till
Magnus Baaz för kaffe och bulle till mötet!
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