
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Gällstaö Fastighetsägareförening 
(GFF) 

kallas härmed till årsmöte.

Söndagen 18 Mars 2012, kl 11.00
i Tappströmskolan, Ekerö.

(Mötet samordnas med GSF som börjar sitt årsmöte kl. 10.00 – GFFs möte ca kl. 11.00.)

Årsmöteshandlingar biläggs enligt förteckning.

Gällstaö i januari 2012

Styrelsen

Bilagor: 1. Förslag till Dagordning
2. Resultat och Balansräkning 2011
3. Styrelsens verksamhetsberättelse
4 Revisorernas berättelse
5. Budgetförslag för 2012.
6. Motion/Motioner inkl. styrelsens förslag till beslut.

Lämplig förbindelse till Tappströmskolan:
Från Brommaplan, Buss 176 alt.177, mot Ekerö centrum alt. Buss 342 från Gällstaö mot Ekerö 
centrum.  (Bakom kommunhuset)

Förslag till dagordning vid årsmötet söndag 18 Mars 2012

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av förslag till dagordning
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Val av mötesfunktionärer

a. Ordförande
b. Sekreterare
c. 2 justerare tillika rösträknare att jämte 

ordförande justera dagens protokoll
 5. Styrelsens berättelse jämte ekonomisk redovisning för 2011
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av 

a. 2 ledamöter för 2 år, varav en Ordförande.
b. 2 suppleanter för 1 år
c. 1 revisorer och 1 suppleant för 1 år
d. Valberedning för 1 år

9. Förslag till budget för 2012
10. Beslut om medlemsavgift för 2012. Styrelsen föreslår 200 kr.
11. Inkomna motioner och styrelsens förslag till svar 
12. Övriga ärenden (kan enligt stadgar ej avse beslutsfråga) 

a. Gällstaö Sport och Fritid 2012
b. Bredband avrapportering.
c. Frimark Solsidan GFF/GSF

13 Mötets avslutande
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”Motion GFF avseende nyttjande av volleybollplan och tillhörande utrustning 
för detta.”

Jag föreslår medlemmarna i GFF att vi skall kunna nyttja ytan jämte bouleplanen 
(mellan boulebanan och båtuppläggningsplatsen) till volleybollplan.

Stolpar, nät och planlinjering skall vara mobila så att medlemmar sätter upp och tar ner 
densamma vid varje enskilt speltillfälle.

Motionen innefattar även inköp av mobil linjering (vita linor/rep etc.) samt volleybollar till 
föreningen.

Mats Lindström Gällstaö 2011.12.11”

Styrelsens förslag till beslut:

Att motionen avslås i och med att volleyboll kan spelas på den befintliga 
multisportbanan.
En del grannar har invändningar mot nätet/volleybollplans placering i gattet mot 
Mälaren.
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Medlemsavgifter *(Baserat på 230 st medlemmar á 200 kr/st)
Bankränta
Hyresintäkter (smedjan) 0 kr

Övriga intäkter (Midsommar)
Summa intäkter

KOSTNADER
Fastighetsskatt (2 tomter 17')
Avskrivningar
GSF-avgift
El
Drift/Underhåll föreningsplatsen

Underhåll byggnader Plåttak – Smedjan 

Redovisningskonsult 0 kr
Kassör
Års-, sommar-, och styrelsemöten
Fritidsverksamhet

GFFs hemsida
Summa kostnader*

Beräknat resultat

Investeringsplan

Summa 0 kr

46 000 kr
24 500 kr

Under 2 år sedan 6000 kr/år – Ersättning arbete 
takunderhåll. 

10 000 kr
80 500 kr

-34 000 kr
-231 500 kr

-7 000 kr
-2 000 kr

-27 000 kr (Klippning var 14:e dag under säsongen (18000 
kr) + restaurering fotbollsplan (7000 kr)

-10 000 kr
Kontorsmaterial inkl 
trycksaker/kopior, porto mm

-4 000 kr

Försäkringar (styrelsen + 
föreningshusen)

-4 500 kr

-6 500 kr
-3 000 kr

-10 000 kr (Invigning lekplats, boulebana och 
multisportbanan. Övr Fritidsaktivteter.

-1 000 kr
-340 500 kr

-260 000 kr * Driftkostnader är balanserade (Fastighetskatt 
och avskrivningar har ingen kassapåverkan)
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