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Protokoll fört vid årsmöte i Göteborg Beachvolley Club 2012-11-24

Plats: Sefa Beach Center Tid: 15.00

Närvarande: Se bifogad lista

§1 Fastställande av röstlängd för mötet

Mötet fastställde röstlängden till 73 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 Lars Bernholm. Till sekreterare valdes Ragnar Cederlund.

§5 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Sarka Gaisler och Per Köhler.

§6 Föregående verksamhetsår

6.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

David Alm gick igenom vad som hänt under det gångna året.

6.b) Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

Jan Magnusson redogjorde för klubbens ekonomi och den sammanslagna ekonomin för GBC och 
Ipanema Beach AB.

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

Klubbens revisor Henrik Olsson redogjorde för styrelsens förvaltning och 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 2011-09-01 - 2012-08-31.

§9 Fastställande av medlemsavgifter

Medlemsavgiften för 2013 fastställdes till 400 kr per år för seniorer och 200 kr för juniorer, dvs 
fram till och med det år då man fyller 20.
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§10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 
kommande verksamhets-/räkenskapsåret

David Alm redogjorde för verksamhetsplanen som delgivits medlemmarna inför mötet. Jan 
Magnusson redogjorde för budgeten för nästkommande verksamhetsår.

Mötet fastställde verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2012-2013 enligt styrelsens förslag.

§11 Val

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

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 Jennifer Ringius som fyllnadsval istället för Sara Westerlund, 
omval av Josef Pernholm och Fredrik Stahre på två år samt nyval av Siva Altesjö och Per Ljunggren 
på två år. Mötet godkände valberedningens förslag i sin helhet.

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

Valberedningens förslag bestod av Jan Magnusson och Synnöve Lysö som också valdes av mötet.

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.

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

Mötet valde Diana Ristic till ordförande för valberedningen, samt Kristofer Winberg och Jonas 
Olofsson som ledamöter.

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

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

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

Mötesordföranden informerade om att samtliga inkomna motioner dragits tillbaka av motionären. 
David Alm yrkade på att motionerna skulle tas upp till behandling ändå och att de skulle behandlas i 
klump. Thomas Herrmann yrkade på att de skulle behandlas var för sig. Dennis Andersson yrkade 
på att motionerna inte skulle tas upp alls. Mötet beslutade att först välja om motionerna skulle tas 
upp till behandling överhuvudtaget och att därefter om de skulle behandlas ta upp om de skulle 
behandlas i klump eller var för sig.

Mötet beslutade att motionerna inte skulle tas upp till behandling alls.
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§13 Övriga frågor

13.a) Korrigering av föregående årsmötesprotokoll

Mötet antecknade till protokollet att det står fel i föregående årsmötesprotokoll under punkten val 
till styrelseledamöter. Rätt skall vara att även Fredrik Stahre valdes in i styrelsen på ett år.

13.b) Presentation av klubbens elittränare Per Köhler

Per Köhler presenterades och informerade om sin roll som elittränare i klubben.

13.c) Presentation av klubbens träningsläger till Alcudia 2013

Frida Stahre informerade om klubbens kommande läger till Alcudia 2013. Fredrik Stahre 
informerade om lägrets ekonomi.

13.d) Frågor och svar

Röstlängden justerades till 74 personer.

Medlemmarna fick tillfälle att ställa frågor till styrelse och personal.

§14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Ordförande:

________________________________ ________________________________

Ragnar Cederlund Lars Bernholm

Justeras:

________________________________ ________________________________

Sarka Gaisler Per Köhler
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