
Protokoll GFF Årsmöte  

Datum & Tid: Måndag 25 april, 2016. Kl. 18.30  
Plats: Restaurang Jungfrusund 

 

1. Stämmans öpppnande  
Ordförande i GFF Mikaela Weideskog öppnade årsmötet och hälsade alla närvarande välkomna. 

2. Val av ordförande för stämman 
Till mötesordförande valdes Mikaela Weideskog 

3. Val av sekreterare för stämman 
Till sekreterare valdes Patrik Nilsson 

4. Val av justeringsmän samt rösträknare 
Niklas Andersson och Stefan  Hultquist valdes till protollförare samt rösträknare 

5. Mötets behöriga utlysande 

Det konstaterades att mötet var behörigt utlyst. 

6. Godkännande av förslag till dagordning 
Dagordning godkändes 

7. Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse 
 

Styrelsens berättelse samt resultat- och balansrapport presenterades.  

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes av mötet. 

8. Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse presenterades på mötet. Inga synpunkter framkom om ytterligare 

förtydliganden. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

Mötet biföll revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

10. Fastställande av utgifts- och inkomststat för nästföljande 

verksamhetsår. 

Budgeten fastställdes enligt styrelsens förslag. 

11. Fastställande av årsavgift 
Mötet antog  förslag om en årsavgift oförändrad på 200 kr 
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12. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter jämte 

suppleanter 
 
Valberedningen via Stefan Hultqvist föredrog sitt förslag på nya ledamöter och suppleanter med 

följande förändringar: 

- Bibbi Bodesjö valdes som ledamot på två år 

- Maria Agrell valdes som ledamot på två år 

- Einar Hestmann och Ulrica Forsman lämnar sina styrelseuppdrag och tackades för förtjänstfullt 

arbete 

 
Förslaget från valberedningen godkändes av stämman. Styrelsen för GFF 2016 är som följer:  

- Mikaela Weideskog, ordförande 

- Patrik Nilsson, ledamot, vice ordförande 

- Gustaf Axelsson, ledamot 

- Bibbi Bodesjö, ledamot (ny) 

- Maria Agrell, ledamot (ny) 

- Rolf Wiklund, suppleant 

- Catrin Wåhlén, suppleant 

13. Val av revisor jämte suppleant 

Till revisorer för ett år valdes Christer Wåhlander och suppleant Anders Grönberg.  

14. Fråga om val av valberedning 

Till valberedning för ett år valdes Stefan Hultqvist och Nicklas Andersson 

15. Ärenden som styrelsen framlagt till behandling 
Information från styrelsen om skatteutredning och förslag på förändring av Stadgar 

Gustaf Axelsson sammanfattade genomförd utredning  om GFF är att betrakta som allmännyttig 

och skattebefriad förening.  Föreningen har under året beställt och fått svar på en 

skatteutredning utförd av Ingmarie Severien på KPMG.  Skatteutredning bifogades i sin helhet till 

möteskallelsen och redovisades på mötet.  

Mot bakgrund av utredningen föreslår styrelsen en översyn och anpassning av våra stadgar. 

Enligt föreningens stadgar ska en ändring av stadgarna beslutas av två på varandra följande 

föreningsmöten.  Styrelsen föreslår därför att ett extra föreningsmöte genomförs i augusti 2016. 

Detta första möte syftar till att diskutera och fastställa/förkasta förändringar av stadgarna, 

därefter kan förändringen av stadgarna fastställas/omprövas på det ordinarie årsmötet i april 

2017.  

Extrastämma kommer utlysas efter sommaren (2016) för omröstning av stadgeändring och 

namnbyte enligt förslag. 

Revisor påpekade att reavinstskatt är betald 2007 för tomtfärsäljning  och att föreningen ska 

ansöka om återbetalning.  
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16. Ärenden som medlem senast en vecka före kallelsen till årsmötet hos 

styrelsen skriftligen anmält för behandling 
Linda Teike presenterade motion på inköp av utegym för föreningsområdet . Förslaget röstade 

ned med en klar majoritet (26 Nej /  7 Ja) 

17. Övriga ärenden 
- Medlem önskade bättre ordning på multisportbanan då cykelhjul har gjort märken på 

banans gröna beläggning. 

- Föreningsmedlem kommenterade att tak på föreningshuset är sönderhoppat och att 

åtgärd behövs. 

- Det uppmärksammades att Tennisnät står ute under vintern. Fråga om man kan ha 

ansvarig för tennisskötsel. 

18. Mötets avslutande 
Årsmötet förklarades avslutad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

----------------------------- 

Patrik Nilsson 

Sekreterare 

 

Justeras 

 

 

----------------------------- 

Niclas Andersson 

 

 

 

 

----------------------------- 

Stefan Hultqvist 

 


