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Protokoll fört vid årsmöte i Göteborg Beachvolley Club 2011-11-19

Plats: Sefa Beach Center Tid: 15.00

Närvarande: Se bifogad lista

§1 Fastställande av röstlängd för mötet

Mötet fastställde röstlängden till 56 närvarande röstberättigade medlemmar.

§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. Till sekreterare valdes Ragnar Cederlund.

§5 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Hampus Pettersson och Jan Magnusson.

§6 Föregående verksamhetsår

6.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

David Alm gick igenom vad som hänt under det gångna året. Störst händelse var bygget av den nya 
hallen som efter många om och men till slut har blivit av. David berättade också om sponsringen av 
elitlag som klubben har gjort under året och de fina resultat som åstadkommits, där både dam- och 
herrlag har deltagit på Swedish Beach Tour där Anna Åsberg och Sofia Ögren bland annat har 
åstadkommit fem andraplatser. David nämnde också det stora deltagandet på SM, både seniorer och 
juniorer, samt Christofer Lewins deltagande i Finnkampen på Åland, där också Ola Kvist deltog 
som coach.

Vidare berättade David om klubbens träningsläger i Roses som anordnats av Frida och Fredrik 
Stahre, där ca 90 personer och tolv tränare deltog. Både lägret i sig och instruktörerna fick mycket 
bra resultat i enkäten.

David nämnde också klubbens ambition att fortsätta med stegutbildningar för tränarna. Under året 
har det varit ca 60 fasta tränare varav 50 utbildade och klubben är väldigt stolt över tränarna.

Även SBT-tävlingen som genomfördes på Kanaltorget togs upp av David, som också angav att 
klubben vill genomföra detta även i fortsättningen. Linda Grönberg som anordnat lägret fick beröm 
för sitt stora jobb av David som också berömde alla de medlemmar som hjälpt till i eventet.

6.b) Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

GBC:s revisor Henrik Olsson berättade om ekonomin i föreningen som varit ganska omvälvande 
under året. Omsättningen har gått ner totalt sett, beroende på att den ena hallen i Högsbo lagts ner.  
Det har under året varit ungefär samma antal spelande i föreningen, men däremot har allmänheten 
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inte kunnat komma in på samma sätt, vilket gjort att ca 800 kkr i intäkter minskat på grund av detta,  
samtidigt som man inte behövt betala hyra för den ena hallen.

Henrik berättade att den nya hallen vid verksamhetsårets slut var ett pågående projekt, som sista 
augusti kostad omkring 33 MSEK men som i slutändan förmodligen kommer att sluta på omkring 
40 MSEK i lån. Henrik kommenterade att det finns bra kalkyler på att det ska gå att driva hallen 
med detta och att kommunen går in som säkerhet för att klubben ska kunna låna.

Vidare berättade Henrik att tourstoppet på Swedish Beach Tour fungerat som marknadsföring för 
hallen, vilket blir en avvikande kostnad för gentemot tidigare. Henrik nämnde också att 
personalkostnaderna ökat, varav vissa delar går in i fastigheten som värde.

Ulf Norman, VD i klubbens bolag Ipanema Beach AB, kommenterade att det varit ett speciellt år i  
och med bygget och att vi blivit uppsagda från en hall, vilket gör att det är svårt att jämföra detta år  
rakt av med tidigare. Vidare kommenterade Ulf att det sammanlagda resultatet ligger ungefär som 
budgeterat.

Henrik poängterade att ungefär 7-7 ½ MSEK kommer in som intäkter på ett år och det går åt 
ungefär lika mycket, med kanske ett överskott på några hundra tusen. Det lilla överskottet under 
åren har gjort att klubben har en god ekonomi, vilket har varit en förutsättning för att hallbygget 
skulle kunna genomföras.

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

Henrik berättade att han tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

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

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2010-09-01 - 2011-08-31.

§9 Fastställande av medlemsavgifter

Medlemsavgiften för 2012 fastställdes till 400 kr per år för seniorer och 200 kr för juniorer, dvs 
fram till och med det år då man fyller 20.

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

David Alm redogjorde för verksamhetsplanen som skickats ut inför mötet, där syftet är att lyfta hela 
verksamheten med hjälp av den nya hallen. Hallen möjliggör att verksamheten kan ta emot fler fler  
spelare och det kan därför vara aktuellt att se över träningsutbudet. David nämnde också 
utvecklingsmöjligheter för tränare i form av utbildningar och mentorsprogram och att styrelsen vill  
titta vidare på möjligheten att ha en heltidsanställd tränare i bolaget.

David berättade också om ambitionen att fortsätta med juniorlägret innan SM och träningsresan till  
Roses.

Vad beträffar turneringar angav David att styrelsen ville genomföra ett tourstopp på SBT, utöver de 
traditionella turneringarna såsom Halloween Cup och Easter Cup, samt att styrelsen även vill  
undersöka möjligheten till att på sikt hålla en internationell tävling.

Ulf redogjorde för budgeten för verksamhetsåret som i mångt och mycket handlar om att se till så 
att likviditeten bibehålls. Budgeten innehåller en stor ökning i de budgeterade inkomsterna i  
banhyror, från 6,6 till 10 MSEK, samt räknar med en ränta på 5% för lånen. I dagsläget är 12 
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MSEK upplånade på längre tid men resten ligger på tre månader som i dagsläget ligger på omkring 
3%. Budgeten innehåller också en ökning av driftsbidraget från Idrotts- och föreningsförvaltningen 
från 100 kkr till 600 kkr. Budgeten kalkylerar på en förlust på minus omkring 100kkr.

Målsättningen är att vi ska ha en likviditet på omkring 1 MSEK som vi inte ska behöva använda oss 
av. Ulf påpekade också att bar och restaurang inte är medtaget i budgeten, då det inte var klart med 
tillstånd.

Mötet fastställde verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2011-2012

§11 Val

Valberedningen som bestod av Agneta Sjögren (ordförande), Martina Nilsson och Kristofer 
Winberg presenterades.

Ola redogjorde för förändringen av valet från och med år, på grund av stadgeändringen vid 
föregående årsmöte, som innebär enbart halva styrelsen ska väljas per år och att i år därför 
mandatperioden blir antingen ett eller två år för ledamöterna.

Agneta redogjorde för valberedningens arbete och valberedningens förslag.

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

Valberedningens förslag var David Alm som ordförande som också valdes av mötet som ordförande 
för en tid av ett år.

11.b) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år samt halva antalet ledamöter i 
styrelsen för en tid av 1 år

Valberedningens förslag bestod av Ragnar Cederlund, Sara Westerlund, Verena Niederhaus som 
ledamöter med en mandatperiod på två år, samt Jennifer Ringius, Jan Magnusson och Josef 
Pernholm med en mandatperiod på ett år.

Verena Niederhaus yrkade för den nuvarande styrelsens räkning att Fredrik Stahre också skulle 
väljas in som ledamot på ett år utöver valberedningens förslag.

Mötet valde Ragnar Cederlund, Sara Westerlund och Verena Niederhaus som ledamöter av styrelsen 
för en tid av två år, samt Jennifer Ringius, Jan Magnusson och Josef Pernholm som ledamöter av 
styrelsen för en tid av ett år.

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

Valberedningens förslag bestod av Synnöve Lysö och Johan Arvidsson.

Mötet valde Johan Arvidsson och Synnöve Lysö som suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år. 
Mötet fastställde att turordningen ska vara Johan följt av Synnöve.

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

Henrik Olsson från BDO valdes om av mötet som revisor för en tid av ett år. Hampus Pettersson 
nominerade sig själv till lekmannarevisor.

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

Mötet tillfrågade den sittande valberedningen om den kunde tänka sig att sitta kvar under ytterligare 
ett år. Agneta kunde tänka sig att sitta kvar, Martina angav att hon kunde tänka sig att sitta kvar om 
ingen annan ville och Kristofer hade enligt Ragnar Cederlund tidigare meddelat samma sak.

Robert Öhrström nominerades men tackade nej.

Mötet valde om den sittande valberedningen bestående av Agneta Sjögren (ordförande), Martina 
Nilsson samt Kristofer Winberg.

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

Styrelsens förslag var Ragnar Cederlund. Mötet valde Ragnar Cederlund som ombud för SDF-
möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

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

Ola kommenterade det glädjande i att det till årets möte inkommit en motion.

12.a) Motion om förändrade rutiner vid gruppindelning

Martina Nilsson redogjorde för den inkomna motionen angående träningsgruppsindelningen. 
Martina kommenterade att det är svårt att göra gruppindelningen för en enda person och ville därför 
att tränarna skulle involveras i arbetet. Martina berättade att förslaget i korthet innebär att det efter  
fördelning av spelarna i grupper efter seriespel/ranking låta tränarna ögna igenom förslaget för att se 
om det är någon som skulle flyttas omkring och en önskan om att hellre ha olika antal i grupperna 
för att säkerställa jämn nivå på spelarna. Martina kommenterade att det i första hand inte handlar  
om tveksamma fall.

En medlem kommenterade att det borde vara bättre att göra eventuella ändringar efter den första  
träningen istället för innan som motionärerna efterfrågade.

Jan Magnusson föredrog styrelsens motförslag och passade på att tacka för motionen. Bland 
synpunkterna som styrelsen hade tog Jan upp risken för en alltför subjektiv fördelning och oklarhet 
om hur beslutet ska fattas. Vidare angav Jan att tränarna inte har kunskap om alla grupper och att 
det blir oklart vilka tränare som ska vara med. Martina kommenterade att det skulle handla om 
föregående termins tränare.

Jan påpekade dessutom att det kan vara svårt att sätta priset och att styrelsen ser det som mer eller  
mindre omöjligt att hinna göra några förändringar till vårterminen då träningsformerna ska 
presenteras mycket snart.

På fråga från mötet svarade Jan att den vanliga rankingpoängen som används vid gruppindelning 
håller i sig under ett år, med tillägget att damer kan frysa poängen en tid under graviditet. Gustav 
Svensson svarade på samma fråga att den GBC-interna seriespelsrankingen håller i sig i ett år.

Verena Niederhaus påpekade att det inte enbart är Gustav som sitter med grupperna utan att det 
finns regler för hur det ska göras och att även andra är involverade.

Martina förtydligade att motionärerna såg det som att tränarna inte bara ser spelarna under träningar 
utan även under turneringar.
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En mötesdeltagare kommenterade att det skulle kunna vara en bra idé att tränarna ger feedback på 
spelarna efter en termins slut, varpå Gustav noterade att det när det funnits ett sådant system varit 
svårt att få in dessa utvärderingar.

En mötesdeltagare kommenterade att det kan vara lika mycket värt om man är tolv i en 
träningsgrupp som om man är sex personer om nivån är densamma. Jan menade att skillnaden i 
gruppdeltagare faktiskt gav ett stort skillnad .

Hampus Pettersson påpekade att det under hans ca sex år som tränare i klubben alltid har gått att 
lösa de fall som varit aktuella.

Anna Lukasiak kommenterade att priset kan vara samma även för grupper med olika antal 
gruppdeltagare om det inte är så stor skillnad. Anna frågade också hur det fungerat för Fredrik 
Stahre då gruppindelningen har gjorts för träningslägret. Fredrik svarade att det inte är riktigt 
samma sak då lägret är kortare, och att det förekommit klagomål på gruppindelningen.

Mötet efterfrågade tydlighet vid gruppindelningen. Verena angav att rutinerna för gruppindelning 
bör publiceras på hemsidan så att medlemmarna ska kunna se det.

Årsmötet biföll styrelsens förslag och beslutade att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att till  
höstterminen 2012 undersöka alternativa former för gruppindelning till träningsgrupper i syfte att få 
så bra fungerande grupper som möjligt.

§13 Övriga frågor

Yvonne Stenberg frågade angående antalet damer och antalet herrar i föreningen, i jämförelse med 
storleken på omklädningsrummen där herrarnas är betydligt större för herrarna. Styrelsen lovade att 
ta upp den här frågan.

Anna Lukasiak ifrågasatte de nuvarande träningstiderna som ligger fram till 22.30. Gustav 
Svensson svarade att det handlar om att vi ska se till så att vi får budgeten att gå ihop. David Alm 
kommenterade att det är något som vi ska se över när vi ser att ekonomin håller.

Fredrik Stahre redogjorde för situationen med lägret, där det vid tidpunkten för årsmötet var för få 
anmälda för att kunna genomföra det. Årsmötet diskuterade kring orsaker till de få anmälda. Fredrik 
påpekade att årets läger fått bäst betyg hittills, varför det inte kan bero på att lägret varit dåligt.

§14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Ordförande:

________________________________ ________________________________

Ragnar Cederlund Ola Kvist

Justeras:

________________________________ ________________________________

Hampus Petterson Jan Magnusson
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