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Protokoll fört vid årsmöte i Göteborg Beachvolley Club 2010-11-20

Plats: NRJ Beachvolleyhall Tid: 15.00

Närvarande: Se separat lista

§1 Fastställande av röstlängd för mötet

32 röstberättigade medlemmar närvarade på mötet.

§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Medlemmarna ansåg att mötet utlysts på rätt sätt.

§3 Fastställande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Ola Kvist och till sekreterare valdes Ragnar Cederlund.

§5 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare valdes Robert Öhrström och Sarka Gaisler. Till rösträknare valdes Daniel 
Ragnarsson.

§6 Information från styrelsen

6.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

Ola berättade om året som gått med hjälp av verksamhetsberättelsen. Sammantaget har budgeten 
hållits relativt väl, inga större besvär i den dagliga verksamheten.

6.b) Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

Sarka Gaisler läste upp en text från föreningens revisor Henrik Olsson som ej kunde närvara på 
mötet. Henrik tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen och kommenterade att driftsresultatet är bra på 
grund av god beläggning i hallen. Vidare kommenterade Henrik att verksamheten under året har 
haft 700 kkr i utgifter för den nya hallen som redovisas som en tillgång.

Ulf Norman presenterade kortfattat både Ipanema Beach AB:s och GBC:s årsredovisningar och 
kommenterade att vi har en riktig revisor för föreningen eftersom verksamheten är såpass stor.

Principen är att klubbens ekonomi är separerad från bolaget Ipanema Beach AB sen fyra år tillbaka. 
Bolaget ägs av GBC och bildades för att driva hallen. Trots separationen hänger GBC:s och 
Ipanemas ekonomier ihop. Ipanema sköter halldriften, löner till anställda, inköp till och drift av café  
etcetera. Ipanema tar intäkter via fakturor och kassan. GBC får intäkter för träningsavgifter etcetera,  
varefter Ipanema fakturerar GBC för träningstid och så vidare.

GBC gjorde under året ett resultat på 463 kkr plus, Ipanema drygt 200 kkr.

Ulf angav att han trodde att man skulle kunna fördubbla antalet seniorer på ca ett år om man har 
plats.
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Ulf noterade också att prishöjningen för icke medlemmar från och med förra årsskiftet också ökat 
intäkterna tillsammans med en beläggning på rekordnivå. Ekonomiskt har klubben efter detta 
verksamhetsår ytterligare förbättrat förutsättningarna för att bygga en ny hall.

På fråga från en medlem kommenterade Ulf att personalkostnaderna visserligen ser ut att ha 
minskat i årsredovisningen, men det beror på en periodisering. I själva verket har de stigit en aning.

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret

Sarka läste upp berättelsen från föreningens revisor Henrik Olsson.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2009-09-01 - 2010-08-31.

§9 Fastställande av medlemsavgifter

Medlemsavgiften fastställdes till 400 kr per år för seniorer och 200 kr för juniorer (fram till och 
med det år då man fyller 20).

§10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 
kommande verksamhets-/räkenskapsåret

Ola Kvist berättade om att klubben inte kommer kunna ha kvar Ipanema-hallen till våren utan 
enbart Copacabana. Ambitionen är att det ska kunna fortgå så mycket medlemsaktiviteter som 
möjligt. Gustav Svensson och Ulf Norman har tagit fram ett förslag om hur seriespelet ska kunna 
fortsätta. Ola påpekade att anledningen till att tiden för seriespel nu går hela tiden fram till kl 23 på  
vardagar är på grund av hallförlusten.

Ola informerade också om att detaljplanen för den nya hallen förhoppningsvis ska klubbas av 
byggnadsnämnden den 14:e december.

Rent ekonomiskt räknar bolaget med att kostnadsminskningen på grund av hallförlusten kommer 
vara i paritet med intäktsminskningarna pga mindre banuthyrning.

Vidare informerade Ola om att tourstoppet i Göteborg under Swedish Beach Tour skall anordnas av 
GBC, antingen v 28 eller v 26. Linda Grönberg kommer vara projektledare och i gruppen kommer 
det även finnas Gustav Svensson och Martina Nilsson. Troligtvis blir platsen Kanaltorget.

Turneringar kommer genomföras på samma nivå som under föregående år, med ett litet frågetecken 
för Easter Cup som inte kommer kunna vara lika stor som tidigare på grund av avsaknad av plats.

Gustav Svensson berättade i mer detalj om seriespelet till våren. Vardagar kommer fortgå ungefär 
som tidigare, dock i Copacabana, vilket också kommer betyda mycket lite planer för allmänheten.  
Nybörjar- och fortsättningsgrupper flyttar från söndagar till lördag förmiddag. Söndagarna kommer 
bli ganska stor skillnad gentemot tidigare med tio lag per grupp där varje lag möts en gång per 
omgång och träningen sker på två banor med två tränare. Syftet med förändringarna är helt enkelt 
att få plats.

Bokningsbara tider kommer enbart finnas på fredagar och lördagar. Regeln om inga medlemspriser 
på kvällar kvarstår. På fråga från en medlem kommenterade Ulf att hallen öppnar klockan 8 och att  
det hittills inte verkat finnas något intresse för att öppna tidigare än så. Om intresse finns för detta 
går det dock att ordna.
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Fredrik Stahre informerade om klubbens inplanerade träningsresa till Roses under 2011. Förra årets 
resa gick till samma resmål och platsen var populär bland deltagarna, dock fanns det problem med 
att det var lite stök bland vissa deltagare. För att undvika problem vid årets resa skrivs ett avtal med 
alla deltagare, där man godtar att klubben har rätt att stänga av deltagare från träning och till och  
med kasta ut deltagare som inte sköter sig.

I dagsläget 76 anmälda, tränare jobbas på i dagsläget. Begränsningen av platser är på grund av 
flyget som max tar 125 personer varav tio platser redan är uppbokade av andra.

På årets resa kommer det inte genomföras någon steg 2-tränarutbildning eftersom den tar för lång 
tid och det kommer eventuellt inte heller att genomföras någon domarutbildning då detta kräver en  
domarutbildare.

Ulf Norman berättade om status för den nya hallen. Byggnadsnämnden har möte den 14:e december 
då de förhoppningsvis klubbar detaljplanen. Bakgrunden till bygget är att kommunen i över tio års 
tid har velat skapa ett idrottsområde i Kviberg. Tidigare fanns det en tanke om att man skulle kunna 
bevilja bygglov innan detaljplanen för hela området var klar, men man har insett att detta inte går.  
Därefter har man jobbat på detaljplan för området, men den har inte hunnit bli klar då man har 
upptäckt att det finns rasrisk i andra delar av området vilket gör att detta drar ut på tiden. Detta var  
status förra vintern, men man har dock velat komma igång från politiskt håll, så man har jobbat med 
en ”frimärksplan” för enbart GBC:s plus IFK:s hall. Denna blev klar och lades ut för samråd i 
september. Finns en fråga från Fortifikationsverket angående en elledning i området, annars inga 
hinder efter vad Ulf känner till. Fornlämningen i området ska inte utgöra ett hinder för detaljplanen 
och ska inte heller vara ett hinder för bygglov eller start för bygge. Om detaljplanen klubbas innan 
årets slut, gäller avtalet med byggföretaget.

Nästa steg därefter gäller bygglov som kräver att en så kallad fastighetsbildning är gjord. 
Fastighetsbildning görs av lantmäteriet och kan göras efter att detaljplanen vunnit laga kraft en 
månad efter att den klubbats. Lantmäteriet kan dock tänkas ”tjuvstarta”, vilket eventuellt även  
bygglovsprocessen skulle kunna göra. Om allt går som tänkt kan byggstart ske i början av mars, 
vilket enligt byggherren leder till att hallen är spelklar i augusti. Om vädret ger problem kan det  
dock dra ut på tiden. Ulf lovade att det skall informeras om beslutet om detaljplan så fort som 
information om detta finns.

Ulf Norman redogjorde för klubbens och bolagets budget och påpekade att utöver kostnaden för 
bygget av den nya hallen tillkommer en del kostnader, såsom exempelvis för belysning och en hel 
del arbete.

Copacabana-hallen har en uppsägningstid på nio månader. För att vi inte ska stå på bar backe om 
hallbygget drar ut på tiden kommer bolaget inte säga upp hallen direkt utan istället utvärdera om det  
går att ha den kvar.

Det är budgeterat för att caféintäkter och banhyror ska minska, samtidigt som lokalkostnader 
sjunker och personalkostnader går upp igen. Sammanlagt är resultatet tänkt att bli omkring 300kkr. 
Dock kommer det krävas mer personal till sommaren för hallprojektet, vilket kan påverka resultatet.

Ulf öppnade för en frågestund angående budget och den nya hallen.

Kostnaden för hallen blir till en tillgång i redovisningen. GBC kommer äga den nya hallen genom 
Ipanema Beach AB. Lånet för hallbygget tas av GBC och tecknas av styrelsen.

Personalkostnaderna ökar eftersom hallen utökar med betald personal, Oscar Holm och Kristofer 
Winberg.

Diskussioner pågår med en gymkedja om att skapa ett gym på den tredje våningen i den nya hallen, 
med rabatt för medlemmar. Gymkedjan hyr lokalen och ställer in maskiner, receptionen delas.  
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Arrangemanget görs dels för att minska kostnaden, dels på grund av önskemål från medlemmar att 
ha ett ”riktigt” gym. Dessutom undviks en diskussion om att snedvrida konkurrensen pga den 
kommunala borgen. Maskinparken i gymmet kommer kunna påverkas av klubbens medlemmar.

Grundplanen är att det ska vara samma sand som i Södertälje, som är ljusare och inte lika mjuk som 
den i den nuvarande hallen. Samma sand är tänkt att användas till utomhusbanorna. Det är för 
närvarande oklart om utomhusbanorna är klara till sommaren.

Av den nuvarande sanden kommer kanske lite tas över till Copacabana, i övrigt pågår diskussioner 
med andra intressenter om att de ska kunna få sanden mot att de tömmer hallen.

Åbys utomhusbanor kommer förmodligen att släppas, men Mölndal vill dock kanske ha dem kvar. 
Det kommer finnas sex banor intill nya hallen, men det kanske finns möjlighet att få till fler på sikt.

Anledningen till att det är tänkt att vara samma sand som i Södertälje, även om det ej är helt klart, är  
elitgruppernas framförda åsikt att sanden är lite för mjuk och att en ljusare sand gör också att hela 
hallen blir ljusare. I övrigt är önskemålet att gå på ganska säkra kort, då exempelvis den stora 
missen med beachhallen -93 var fel sand.

§11 Val

Valberedningen presenterade sitt arbete. Har ringt runt till nuvarande styrelse och lagt ut ett förslag i  
enlighet med stadgarna.

11.a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år

Valberedningens förslag var det enda och Ola Kvist valdes till klubbens ordförande.

11.b) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år

Valberedningens förslag bestod av Verena Niederhaus, David Alm, Josef Pernholm, Martin 
Johansson, Ragnar Cederlund, Linda Grönberg och Jan Magnusson. Inget annat förslag fanns och 
valberedningens förslag antogs av mötet.

11.c) 4 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

Valberedningens förslag var att ha en suppleant, Johan Arvidson. Inga övriga förslag fanns och 
mötet antog valberedningens förslag.

11.d) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år

Styrelsens ledamöter deltog inte i detta val i enlighet med klubbens stadgar.

Mötet valde att ge Henrik Olsson från BDO fortsatt förtroende. Sarka Gaisler tillfrågades av mötet 
om hon kunde tänka sig att sitta kvar som lekmannarevisor för klubben och samtyckte, varpå mötet 
valde Sarka till lekmannarevisor för klubben.

11.e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses som 
ordförande

Den nuvarande valberedningen tillfrågades av mötet om de var intresserade av att sitta kvar. Fredrik 
Stahre var ej intresserad, men både Kristofer Winberg och Martina Nilsson kunde tänka sig detta. 
Agneta Sjögren tillfrågades också av mötet och samtyckte. Mötet valde Agneta Sjögren som 
ordförande för valberedningen samt Kristofer Winberg och Martina Nilsson som ledamöter.



Sid 5/5 2010-11-20

11.f) Beslut om val av ombud för SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt 
att representera med ombud)

Ola Kvist valdes av mötet att representera klubben vid SDF-möten och andra möten där föreningen 
har rätt att representera med ombud.

§12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12.a) Förslag till uppdaterade stadgar

Verena Niederhaus redogjorde för styrelsens förslag till uppdaterade stadgar, där halva styrelsen 
byts ut per år istället för nuvarande hela och ledamöter sitter på två år istället för nuvarande ett år.  
Utöver detta vill styrelsen minska antalet suppleanter i de fall som det finns många ledamöter, samt 
passa på att rätta diverse stavfel.

Mötet hade inga invändningar mot motionen och den godkändes.

§13 Övriga frågor 

Ola Kvist öppnade för övriga frågor från mötets deltagare.

När Ipanema-hallen stänger kommer gymmet att försvinna. Diskussioner pågår om det finns 
möjlighet att behålla några gymmaskiner på annan plats i lokalerna men ingenting är klart, däremot  
tas åsikter gärna emot.

Ola informerade om att årets medlem och tränare tidigare har utsetts på klubbfesten i anslutning till  
årsmötet, men att det inkommit för få förslag varför styrelsen inte kommer utse dessa under festen. 
Mötet diskuterade kort när detta skulle kunna ske istället.

Kathrine Buskhe och Therese Hallgren som valt att inte ställa upp till omval för styrelsearbete 
avtackades.

§14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet som avslutat.

Vid protokollet: Ordförande:

________________________________ ________________________________

Ragnar Cederlund Ola Kvist

Justeras:

________________________________ ________________________________

Robert Öhrström Sarka Gaisler
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