
Protokoll årsmötet 2009-11-21:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
33 närvarande på mötet med rösträtt, 1 utan rösträtt närvarande.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Medlemmar godkänner utlysande av årsmötet

3. Fastställande av dagordningen (föredragslista)
Medlemmar godkänner dagordningen. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Anders Berg som ordförande och Ola Kvist som sekreterare för 
årsmötet

5. Val av protokolljusterare och rösträknare
Årsmötet godkänner Gunilla Henningsson och Jan Magnusson som 
protokolljusterare.
Rösträknare för årsmötet: Josef Pernholm.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste 
verksamhetsåret
Ulf Norman informerar om Ny Hall projektet. Initialt var tanken att 
Ipanema AB kunde få marken och belåna den samt fastigheten. På 
detta sättet finansiera projektet. 
Finansiellt svårare pga inträffade lågkonjunkturen. Diskussion med 
Idrott- och föreningsnämnden avseende kommunal borgen. Ernst & 
Young har granskat GBC’s verksamhet. Godkännande ifrån deras 
sida att GBC kan få kommunal borgen. Frågan ska tas upp i januari i 
kommunnämnden. Byggstart i dagsläget planerat till februari, mars. 
Samtal förs med arkitekt, byggare och byggnadsnämnden för att 
hålla tidsplan. Om allt går planenligt kommer verksamheten hösten 
2010 vara i den nya hallen. 
Föreningen har 9 månaders uppsägningstid för de lokaler som vi har 
för närvarande. Svår avvägning när man ska säga upp våra 
hyresavtal, risk för dubbla hyror alternativt att GBC står utan någon 
hall alls. 
6b korrigering av balansräkning för att redovisa om föreningen går 
med vinst eller förlust, hur ligger vi till. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 
senaste verksamhets-/räkenskapsåret
Henrik Olsson ifrån BDO: Kombination av GBC och Ipanema AB, 
detta för att vi ska kunna dra moms. En annan fördel är att 
föreningen kan ha sin egen ekonomi, denna fluktuerar beroende på 
behov och utgifter. Ipanema AB har som företag ett mål att 
konstant generera en stabil inkomst. 

a. Medlemsavgifter c:a 300 tkr och 2 111 t kr på seriespel, 
banhyror etc.

b. Största utgifter är hyra 1 600 t kr till Ipanema AB som betalar 
hyran. 700 t kr på övriga utgifter.



c. 400 t kr är lön och tränararvoden, redovisningsplikt till RSV. 
d. Totalt 82 tkr i vinst 2008-2009.
e. 655 tkr i likvida medel, 2 000 tkr i fonder
f. GBC har placerat 1 300 tkr i Ipanema AB, detta är fördelat i 

kontanta medelsamt tillgångar (Dvs placerat i ny hall projekt)
g. Totalt för GBC och Ipanema AB har vi gått – 212 tkr. Största 

anledningen till detta resultat är att medlemmar bokar fler 
bantimmar, vilket ger minskad inkomst ifrån allmänheten. I år 
har vi högre personalkostnader pga periodiseringsproblem 
ifrån 2007-2008. (c:a 150 tkr förskjutits till 2008-2009) 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen 
avser
Revisorn tillstyrker att årsmötet ska godkännande ansvarsfrihet för 
styrelsen. Närvarande på årsmötet godkänner ansvarsfrihet. 

9. Fastställande av medlemsavgifter
Årsmötet godkänner att medlemsavgifter för 2010 ska vara samma 
som 2009.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av 
budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Val av:
Fokus är att få en egen hall. Denna godkänns av medlemmar.
Budget för 2009-2010:
Beräknat med ökade inkomster pga 18-20 högre banavgifter på 
Copacabana. Beräknad inkomstökning 100 tkr. Prishöjning för 
allmänheten fr o m 1/1-2010. Beräknat att vi kommer ha fler 
arrangemang. Minskade/ samma utgifter på personal.
2010-2011, beräknat på ny hall, flera banor och utökat seriespel. 
Beräknade inkomster även på att ha ett gym, 400 t kr. Inkomst 
beräknat på de banhyrekostnader som vi har i dagsläget. 

Årsmötet godkänner budget för 2009-2010.
11. Föreningens ordförande för en tid av: 1 år

Presentation av valberedningens ordförande Erik Nordvall, (övriga i 
valberedningen är Sarka Gaisler och Maria Ragnarsson). Förslag 9 
ledamöter och 2 suppleanter. 
a. Förslag Ola Kvist som ordförande, årsmötet godkänner denne 

som ordförande för GBC. 
12.Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av: 1 år

Valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter föll, då ett 
missförstånd uppstått mellan valberedningen och en person som 
ingick i förslaget. Istället lades på mötet fram ett nytt förslag till 
ledamöter och suppleanter enligt nedan.
a. Lars Bernholm
b. Ragnar Cederlund
c. Josef Pernholm
d. Verena Niederhaus
e. Johan Arvidsson
f. Martin Johansson



g. Linda Grönberg
h. Jan Magnusson
i. David Alm

Årsmötet godkände ovanstående ledamöter till styrelse i GBC 2009-
2010.
13. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning 

för en tid av 1 år
a. Katrine Bushke
b. Therese Hallgren

Årsmötet godkände ovanstående suppleanter till styrelsen i GBC 2009-
2010.
14. 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får 

inte styrelsens ledamöter delta
Sittande revisor Henrik Olsson, BDO, godkänns av årmötet. Sarka 
Gaisler godkänns av årsmötet att vara lekmannarevisor. 

15. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en 
skall utses som ordförande. Fördelning mellan könen skall 
ske lika.
Sittande valberedning ej intresserad av att sitta 2009-2010. Martina 
Nilsson som ordförande för valberedningen. Kristofer Winberg och 
Fredrik Stahre villiga att hjälpa till med valberedning. Årsmötet 
godkänner ovanstående som valberedning. 

16. Beslut om val av ombud för SDF-möten (och ev. andra möten 
där föreningen har rätt att representera med ombud)
Ola Kvist representant för GBC godkänns av årsmötet. 

17. Fastställande av firmatecknare.
Styrelsens ordförande, kassör och hallchef är förslag som 
firmatecknare. Tas upp på styrelsemöte om detta kan strykas ifrån 
årsmötet. 

18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 
motioner
Inga motioner som har kommit in i tid. Dessa ska hanteras på 
styrelsemöten. 

19.  Övriga frågor
Fråga ifrån medlemmar om stadgar. Dessa ska läggas upp på 
sandpappret pga. tekniska problem har detta inte skett tidigare.
Beachmagazinet- meddelar att de tar en time-out nästa år. 
Medlemmar positiva till att de fick denna tidning. 
Beachresan 2010- Rhodos det förslag som vann. Sanden är ganska 
stenig där. Hotellet lovar att de ska lägga ut bättre sand. Samtal nu 
med att åka till Spanien, Roses 2 mil norr om Barcelona. Datum som 
är satta är 27/4-4/5, helpension på hotellet. 
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