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Protokoll från det 78:e årsmötet med Föreningen GV för sport & rekreation  

Torsdagen den 17 mars 2016. Plats: Backa Folkets hus 

Närvarande: 59 medlemmar, 7 styrelseledamöter, 1 revisor 

 
§ 1 
Mötets öppnande 

 
Ordföranden Siv Sandvik hälsade alla deltagare välkomna och 
förklarade mötet öppnat. Janne Östlund inleder med att visa bilder från 
bygget av den nya spången. 

 
§ 2 
Val för mötet 

a) Ordförande Roy Johansson 
b) Sekreterare Eva-Lotta Yngvesson 
c) Protokolljusterare/Rösträknare Mona Qvil Bengtsson, 

Göran Cedgard 
 

 
§ 3 
Mötets behöriga 
utlysande 

 
Roy rapporterade att kallelse gått ut till samtliga medlemmar i den tid 
stadgarna stipulerar i form av brev och e-post. 
Mötet beslutade att godkänna att behörigt utlysande var gjort. 

 
§ 4 
Dagordning 

 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 5 
Verksamhets-
berättelsen 

 
Verksamhetsberättelsen distribuerades till medlemmarna innan mötet 
varför Roy redogjorde för innehållet i rubrikform. 
Mötet beslutade att godkänna rapporten och lägga den till 
handlingarna. 

 
§ 6 
Ekonomi- 
rapport 

 
Balans-och ekonomirapport fanns tillgänglig för medlemmarna på 
mötet. Tore Nilsson redogjorde för dess innehåll och svarade på en 
del frågor som bland annat rörde finansieringen av spången. 
Rapporten godkändes och lades till handlingarna.  
 

 
§ 7 
Revisions-rapport 

 
Revisor Christer Limberg läste upp revisionsrapporten och godkände 
att Balans-och resultaträkningen kunde fastställas samt att styrelsens 
ledamöter föreslogs ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 

 
§ 8 
Ansvarsfrihet 

 
Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för det gånga verksamhetsåret 2015. 
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§ 9 
Val 

 

Val av Mandatperiod Namn 

kassör 2 år Tore Nilsson 

ledamot 2 år Mats Ekendahl 

ledamot 2 år Dan Krantz 

intendent 1 år Lennart Sandvik 

suppleant 1 år Kurt Sjölander 

suppleant 1 år Malotte Orvehall 

revisor 1 år Christer Limberg 

revisor 1 år Eva Nihlblad 

revisorsuppleant 1 år Ingemar Nilsson 

revisorsuppleant 1 år Claes Lindberg 

valberedning 1 år Gunilla Hagberg 

valberedning 1 år Ann-Christine Torstensson 

valberedning 1 år Anna Winblad 
 

 
§ 10 
Verksamhetsplan 

 
Verksamhetsplanen fanns tillgänglig för medlemmarna på mötet. 
Ordföranden Siv Sandvik drog i stora drag hur planen ser ut med 
några förtydliganden.  
Årsmötet godkänner planen. 
 

 
§ 11 
Budget 
2016 
 

 
Kassören Tore Nilsson redovisade förslag till budget för år 2016. 
Budgeten godkändes av stämman. 

 
§ 12 
Medlemsavgift 
2016 

 
Nuvarande medlemsavgift ligger kvar för år 2017. 

 
§ 13 
Styrelsens 
propositioner 

 
Inga förslag. 

 
§ 14 
Inkomna 
motioner 

Två inkomna motioner behandlades. Motionärerna fick i båda fallen 
argumentera för sin sak och Siv redovisade vad styrelsen har svarat. 
 
Motionen angående särställning för pensionärer avslogs, men 
årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om nytt pris för 
hyra under lågsäsong, på 700 SEK för de två första dygnen och 
därefter 100 SEK/dygn, för samtliga som hyr. 
 
Motionen angående sommarperiodernas uthyrning avslogs. 
 
Motioner och styrelsens svar återfinns på hemsidan. 
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§ 15 
Övriga frågor 

 

 Önskemål om att namnen på arbetsgruppernas 
sammankallande bör finnas kontaktbara på hemsidan. 

 Fråga om hur de övriga ägarna på ön ställer sig till bygget av 
den nya spången? Lennart Sandvik redovisade hur styrelsen 
utredde en eventuell samfällighet, vilket gav att föreningen inte 
skulle få ut något positivt av en sådan. 

 Fråga om elcentralen på ön nyttjas av övriga ägare? Janne 
Östlund svarade att vi inte känner till någon sådan, men lovar 
att titta närmare på frågan. 

  

 
§ 16 
Avslutning 

 
Roy Johansson tackade för visat intresse och förklarade mötet 
avslutat. 
 

 
 
Justerat den 2016-03-31 
 
 
…………………………………………….                        ………………………………………….. 
Roy Johansson ordf.   Eva-Lotta Yngvesson sekr. 
 
 
 
…………………………………………….  …………………………………………... 
Mona Qvil Bengtsson   Göran Cedgard 
 
     


