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Protokoll fört vid årsmöte med 
Gävle Stadstrafiks Personalklubb, GSP, 2017-04-02 kl. 1500. 
 
Plats: Bowlinghallen, Gävle 
 
 
 
1) Mötets öppnande 

 
Ordförande Sten-Olof Elfving förklarade mötet öppnat. 
 
 

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

3) Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes enligt förslag. 
 
 

4) Val av ordförande för årsmötet 
 
Till ordförande för årsmötet valdes Ove Sandert. 
 
 

5) Val av sekreterare för årsmötet 
 
Till sekreterare för årsmötet valdes Lars Kauppi. 
 
 

6) Val av justerare för årsmötesprotokollet 
 
Till justerare för årsmötesprotokollet valdes Stefan Eriksson och Sofia 
Holmström. 
 
 
Här gjorde mötesordförande Ove Sandert en paus i förhandlingarna för att hedra 
offren för den ohyggliga bussolyckan i Härjedalen samt för Nettbuss-kollegan 
som tidigare i år förolyckades vid en kollision mellan buss och ett stillastående 
fordon. En tyst minut för eftertanke hölls. 
 
 

7) Inkomna motioner. 
 
Inga motioner fanns att behandla. 
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8) Verksamhetsberättelse samt ekonomisk- och revisionsberättelse för 2016 
 
Verksamhetsberättelsen för 2016 gicks igenom punkt för punkt. 
Mötesdeltagarna gavs tillfälle att ställa frågor. Berättelsen lades med 
godkännande till handlingarna. 
 
Mötesordföranden gick igenom den ekonomiska berättelsen. Efter frågor från 
mötesdeltagarna lades även den berättelsen med godkännande till handlingarna. 
 
Revisor Jan Vikström gick igenom revisionsberättelsen. I den framgick att inga 
konstigheter har upptäckts. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 
 
 

9) Ansvarsfrihet för nuvarande styrelse 
 
Årsmötet beviljade styrelsen, i enlighet med revisorernas förslag, ansvarsfrihet 
för 2016. 
 
 

10) Stadgeändring 
 
Stadgeändringarna som gjorts och godkänts av styrelsen under verksamhetsåret 
gicks igenom och godkändes av årsmötet. 
 

11) Spanienrapport 
 
Styrelseordförande Sten-Olof Elfving berättade om hur det ligger till med 
lägenheten i Spanien. Alla dokument är skickade till berörda och nu borde det 
vara slut med krånglet. 
 
Bokning av lägenheten kommer troligtvis att kunna göras från 1/5 -17. 
 
En fråga ställdes om försäkring av lägenheten och den kostar för närvarande 
1500,-/år enligt S-O Elfving. 
 
På hemsidan, som i stort sett är klar, finns information om bland annat Spanien-
lägenheten. Adressen är gavlesp.se. 
 
 

12) Fiskeklubben 
 
Information om Båt/Fiskeklubben lämnades. Mer information, bland annat på 
hemsidan, kommer när allt är klart med inköp av båt och övrig utrustning. 
 
Hemmahamn blir Fliskär och vagn finns för dem som vill åka någon annan stans 
med båten. 
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13) Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 
 
Antalet styrelseledamöter bestämdes till sju inklusive ordförande. 
Som ordförande kvarstår Sten-Olof Elfving ytterligare ett år. 
 
Ola Zetterberg och Anna Ehrling har ett år kvar. 
 
Anna Ehrling har dock avsagt sig uppdraget i styrelsen. 
 
Ove Sandert och Lars Kauppi omvaldes på två år. 
 
Tommy Lundqvist och Sofia Holmström nyvaldes på två år. 
 
Ytterligare ett namn behövs för att antalet ska stämma. Den nya styrelsen fick i 
uppdrag att adjungera en person. 
 
Som ordinarie revisorer omvaldes på ett år Jan Vikström och Håkan Björklind. 
Som revisorssuppleanter omvaldes på ett år Ali Sadi och Rawand Nasir. 
 
 

14) Val av valberedning 
 
Som valberedare omvaldes Elsa Örnblom och Kerstin Friskman på ett år. 
 
 

15) Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor fanns att behandla. 
 
 

16) Mötets avslutande 
 
Ordförande Sten-Olof Elfving tackade för det fortsatta förtroendet och för visat 
intresse. Ordföranden avslutade årsmötet. 
 
 
Vid protokollet Lars Kauppi Ordförande för mötet Ove Sandert 
 
 
________________________ ________________________ 
 
 
Justerare Sofia Holmström  Justerare Stefan Eriksson 
 
 
________________________ ________________________ 


