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Protokoll fört vid årsmöte med
Gävle Stadstrafiks Personalklubb, GSP, 2016-05-18 kl. 1900.
Plats: Bowlinghallen, Gävle

1)

Mötets öppnande
Ordförande Sten-Olof Elfving förklarade mötet öppnat.

2)

Godkännande av årsmötets utlysande
Ordförande Sten-Olof Elfving redogjorde för hur kallelsen har gått ut till
medlemmarna. Årsmötet godkände detta.

3)

Godkännande av dagordningen
Mötet bestämde att stryka punkt 8 och 16 på dagordningen och med tillägg på
punkt 9 (+ ekonomi och revision) och punkt 14 (+ revisorer och valberedning).
Med dessa ändringar godkändes dagordningen.

4)

Val av ordförande
Till ordförande för årsmötet valdes Ove Sandert.

5)

Val av sekreterare
Till sekreterare för årsmötet valdes Lars Kauppi.

6)

Val av justerare
Till justerare för årsmötet valdes Kerstin Friskman och Ola Zetterberg.

7)

Val av rösträknare
Som rösträknare för årsmötet valdes Tony Andersson och Kerstin Friskman.

8)

Punkten utgår.
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9)

Verksamhetsberättelse samt ekonomisk- och revisionsberättelse
Verksamhets- ekonomi- och revisionsberättelserna gicks igenom punkt för
punkt. Mötesdeltagarna gavs tillfälle att ställa frågor. Kassören kommenterade
den ekonomiska berättelsen.
Årsmötet godkände handlingarna och dessa lades till handlingarna.

10)

Ansvarsfrihet för nuvarande styrelse
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

11)

Sälenrapport och förslag på nya objekt för rekreation
Sten-Olof Elfving gick igenom stugförsäljningen i Sälen och eventuella nya
objekt. Det har varit problem med organisationsnummer på lagfarten. Lagfarten
har ett nummer och personalklubben ett annat. Nu är detta löst. De nya ägarna
tar över 2016-06-01 om allt går enligt planerna. S-O Elfving visade några
förslag på kommande rekreationsalternativ. Mötesordföranden föreslog att en
kommitté utses för att titta på dessa eventuella förslag. Till kommittén valdes
Anna Ehrling, Sofia Holmström, Ali Sadi och Tommy Lundqvist.

12)

Röstning på förslagen
Röstningen utgår då en kommitté valdes.

13)

TuRe-fortsättning?
TuRe-försäljningen är avslutad för kubbens del.
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14)

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer samt val till valberedning
Som ordförande på två år omvaldes Sten-Olof Elfving
Som övriga ledamöter valdes på två år Ola Zetterberg och Anna Ehrling.
Som ersättning för Carola Pallenborg som avsade sig sitt uppdrag fyllnadsvaldes
på ett år Ove Sandert.
Kvarstår (ett år kvar) gör Mats Hellborg, Lars Kauppi och Ulrika Lundström.
Som ordinarie revisorer valdes på ett år Jan Vikström och Håkan Björklind.
Som revisorssuppleanter valdes på ett år Ali Sadi och Rawand Nasir.
Som valberedare valdes Elsa Örnblom och Kerstin Friskman.

15)

Övriga frågor
Förslag att välja en festkommitté. Till denna valdes Kerstin Friskman, Ali Sadi,
Mats Hellborg och Tony Andersson.
Förslag att gå igenom stadgarna och genomföra nödvändiga ändringar. Den nya
styrelsen fick detta uppdrag.

16)

Punkten utgår.

17)

Mötets avslutande
Omvalde ordförande Sten-Olof Elfving tackade för det förnyade förtroendet och
för visat intresse. Ordföranden avslutade årsmötet.
Vid protokollet Lars Kauppi

Ordförande för mötet Ove Sandert

________________________

________________________

Justerare Kerstin Friskman

Justerare Ola Zetterberg

________________________

________________________

