
 

 

 
Gällstaö   Natur-   och   Kulturförening   (GNK)   Postadress:   Box   53,   178   21    Ekerö.   

Mail:    info@gallstao.com .   Följ   oss   på    www.facebook.com/gallstao     www.gallstao.com  

 

Kallelse   till   årsmöte   i   GNK,  

Gällstaö   Natur   och   Kulturförening   
 
Torsdagen   den   23   april   2020   kl.   19.00   Restaurang   Jungfrusund  

 

Vi   arrangerar   årsmöte   på   Jungfrusund   med   kaffe   och   lagom   avstånd  

mellan   varandra   för   de   som   känner   sig   friska   och   inte   tillhör   riskgrupp   om  

det   är   möjligt.   Vi   har   även   digital   uppkoppling   för   de   som   inte   kan  

medverka   på   plats   och   ifall   vi   samma   dag   beslutar   att   inte   ses   fysiskt  

överhuvudtaget.   Vi   följer   Folkhälsomyndighetens   rekommendationer.  

 

Digitalt   möts   vi   på   videolänk   med   Zoom   Meeting  

Koppla   upp   dig   via:    https://vaimo.zoom.us/my/mariaagrell  

Du   kan   också   ringa   in   på   tel.   08   4468   2488.   Meeting   ID:   6902958710  

 

Välkomna   på   årsmöte   &   kaffe   på   Restaurang   Jungfrusund   

eller   delta   via   datorn   eller   telefonen!  

 

Maria,   Magnus,   Bibbi,   Gustaf,   Christoph   &   Bobo  

Styrelsen,   Gällstaö   Natur-   och   Kulturförening  
 

 

mailto:info@gallstao.com
http://www.facebook.com/gallstao
http://www.gallstao.com/


 

Dagordning   

1. Mötets   öppnande   

2. Val   av   mötesfunktionärer   (ordförande,   sekreterare   samt   två  

protokolljusterare/rösträknare   att   jämte   ordförande   justera   mötets   protokoll)   

3. Mötets   behöriga   utlysande   

4. Godkännande   av   förslag   till   dagordning   

5. Styrelsens   förvaltningsberättelse   och   å rssammanställning  

6. Revisorernas   berättelse   

7. Fråga   om   ansvarsfrihet   för   styrelsen   

8. Fastställande   av   utgifts-   och   inkomststat   för   nästföljande   verksamhetsår.   

9. Fastställande   av   årsavgift   

10. Val   av   styrelseordförande   och   övriga   styrelseledamöter   jämte   suppleanter   

11. Val   av   revisor   jämte   suppleant   

12. Fråga   om   val   av   valberedning   

13.   Ärenden   som   styrelsen   framlagt   till   behandling  

a. Förslag   på   stadgeändring   av   paragraf   §   7   för   möjlighet   till   digital   kallelse  

14. Ärenden   som   medlem   senast   en   vecka   före   kallelsen   till   årsmötet   hos   styrelsen  

skriftligen   anmält   för   behandling   

15. Övriga   ärenden  
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Ordförande   har   ordet  
 

TACK   alla   engagerade   människor   på   ön.   Utan   er   inte   lika   härligt   att   bo   här   på   Gällstaö.   

 

Tack    Liza   Rhee,   Adriana   Hamberg   och   Theresa   Mansson   Egenäs   som   arrangerat   Halloween.  

Tack   Ulrica   Frisk   Forsman   för   ditt   engagemang   på   Midsommarafton.   Tack   också   till   alla   som  

kom   dagen   innan   och   satte   upp   tältet,   plockade   blommor   och   klädde   stången.   Det   brukar  

dyka   upp   ett   rejält   gäng,   så   det   känns   sällan   ansträngande   för   någon.   Tack   Peter   Linnros,  

domare   vid   dragkampen.   Tack   Lovisa   Brugge,   stjärnan   vid   fiskdammen   och   Magnus   Roos   och  

Camilla   Lindvall   som   olika   år   tagit   hand   om   vinlotteriet.   

 

Tack   till   projektledare   för   bygget   av   den   nya   Ångbåtsbryggan   Christer   Wåhlander   och   hela  

arbetsgruppen   med   Peter   Linnros,   Richard   Lagernäs,   Peder   Nordenback   och   Stefan   Myrberg.  

Tack   till   Ewa   Linnros   som   fixade   sånghäften   då   vi   firade   Valborg   nere   vid   Ångbåtsbryggan.  

Tack   till   tränarna   David   Berggren,   Marcus,   Åke,   Kricka   och   Jason   som   arrangerar   knattefotboll  

för   de   minsta.   Tack   till   Fredrik   och   Ulrika   Ohls   som   gett   telefonkiosken   på   Bokvägen   nytt   liv!  

 

Passar   också   på   att   ge   varsin   eloge   till   GNK:s   tidigare   ordföranden   Mikaela   Weideskog   och  

Einar   Hestmann,   som   jag   vet   la   ner   ännu   mer   arbete   än   jag.   I   föreningen   har   vi   nämligen   inte  

alltid   haft   en   extern   resurs   för   bokföring.   Numera   håller   Linda   på   Optimera   Ekonomi   järnkoll.  

 

Tack   till   GNK:s   styrelseledamöter.   

Tack   Gustaf   Axelsson,   vår   klippa   på   Midsommar   som   också   varit   byggledare   vid   renoveringen  

av   Föreningshuset   där   sonen   Lukas   målat   om   utvändigt.   Tack   till   Bobo   Tennmark     som  

reparerat   dörrar,   fixat   lås,   burit   och   spikat   upp   skyltar.   Tack   till   Christoph   Haeberlein,   som  

hyrde   chokladhjulet   till   Midsommar   och   fixat   el,   värme   och   lampor   till   Föreningshuset.   Tack  

Magnus    T ü ll   som   engagerat   hela   sitt   kvarter   i   GNK   Youth   Club   och   som   tillsammans   med  

styrelsen   målat   om   Föreningshuset   invändigt.   Och   stort   TACK   till   Bibbi   Bodesjö,   öns   eldsjäl  

som   ser   till   att   våra   gator   fungerar   som   de   ska   och   som   vi   i   GNK   får   låna   från   GSF   där   hon   är  

ordförande,   vilket   gör   att   kommunikationen   mellan   föreningarna   fungerar   väl.   Och   tack   alla  

andra   entusiastiska   själar   som   hjälper   till   att   göra   ön   fin   och   hålla   stämningen   på   topp  

genom   engagemang   och   uppmuntrande   ord.   

 

För   er   som   är   nya   på   ön.   Det   finns   två   föreningar   här   som   påminner   om   varandra.   

GSF,   Gällstaö   Samfällighetsförening,    www.gallstao.org ,   som   sköter   allt   viktigt.   Och   vi   

GNK,   Gällstaö   Natur-   och   Kulturförening,   som   gör   det   vi   tror   ni   tycker   är   skoj;   Midsommar,  

Valborg,   fotbollsplanen   och   uppfixning   av   Föreningshuset,    www.gallstao.com .  

 

Kom   gärna   med   förslag   hur   du   vill   göra   ön   ännu   härligare!   

Maria   Agrell,   ordförande   GNK  
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Förvaltningsberättelse   2019  
 

Föreningen   Gällstaö   Natur   och   Kulturförening,   GNK,   org.nr:   815200-0538   hade   under  

verksamhetsåret   233   betalande   medlemmar   och   avhöll   sitt   ordinarie   årsmöte    den    24   april  
2019.   Föreningens   ändamål   är   att   inom   området   genomföra   och   skapa   förutsättningar   för  

samvaro   och   aktiviteter   samt   att   bevara   och   utveckla   områdets   naturvärden   och   kulturella  

egenart.   

Styrelse  

Ordförande   (1   år,   vald   2019) Maria   Agrell,   Syrénvägen  

Ledamot,   Vice   ordförande   (2   år,   vald   2019) Magnus   Tüll,   Stormansgränd   24  

Ledamot   (2   år,   vald   2019) Bibbi   Bodesjö,   Aspvägen  

Ledamot   (2   år,   vald   2018) Gustaf   Axelsson,   Parkslingan  

Suppleant   (1   år,   vald   2019) Christoph   Haeberlein,   Häggv.   3  

Suppleant   (1   år,   vald   2019)  Bobo   Tennmark,   Stockholm  

 

Revisorer:   Christer   Wåhlander   och   Svante   Bengtsson.  

Valberedning:   Eva   Linnros   och   Patrik   Nilsson.   

Genomförda   aktiviteter   och   evenemang   

● Valborgsfest   med   sång   vid   Ångbåtsbryggan,   30   april   kl.   20.00.  

● Knattefotboll,    onsdagar   kl.   18:00.   

● Midsommarfirande,   fredag   21   juni   2019.  

● Halloween,   Halloween   lördag   19   oktober   2019..  

● Sommarskötsel   av   föreningens   området   inkl.   multisportbana,   lekplats   och  

fotbollsplan   med   hjälp   av   F’sons   Allservice.  

● Betesputs   av   stora   ängen   som   omringas   av   Herredagsvägen,   Syrénvägen   och  

Ringvägen   med   hjälp   av   Leja   Entreprenad.   Sker   varannan   höst.  

● Renoverat   Ångbåtsbryggan   tillsammans   med   GSF.  

● Målat   om   Föreningshuset   utvändigt    med   hjälp   av   ungdom   på   ön.  

● Målat   om   Föreningshuset   invändigt   med   hjälp   av   styrelsen.  

● Dragit   in   el   och   värme   samt   lagat   3   trasiga   fönster   på   Föreningshuset.  

● Köpt   pingisbord   till   Föreningshuset.  

● Kopierat   upp   10   nycklar   till   pingisrummet   och   delat   ut   dem   till   barn   och   ungdomar   på  

ön   som   själva   får   ansvara   för   denna   lokal.   Vi   kallar   initiativet   GNK   Youth   Club.  
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Styrelsens   arbete  

 

Under   året   har   som   vanligt   fokus   har   varit   på   genomförande   av   våra   sport   och  

fritidsaktiviteter   samt   förvaltning   av   naturområden,   främst   i   form   av   skötsel   samt  

kommunikation   med   medlemmar   och   myndigheter.   

 

Styrelsen   har   under   året   haft   8   protokollförda   möten   varav   1   konstituerande   möte.   

 

Samarbetet   med   GSF   är   väl   etablerat   och   fungerat   mycket   bra.   En   styrelsemedlem   är   med   i  

båda   föreningarna   vilket   underlättar   kommunikationen.   
 

Föreningen   har   Gällstaö   inom   Ekerö   kommun   som   verksamhetsområde.   Föreningens  

ändamål   är   att   inom   området   genomföra   och   skapa   förutsättningar   för   samvaro   och  

aktiviteter   samt   att   bevara   och   utveckla   områdets   naturvärden   och   kulturella   egenart.  

 

I   föreningshuset   på   Gällstaö   finns   ett   föreningsrum   som   vi   under   året   har   renoverat   och  

dragit   el   till   för   skapa   en   plats   för   barn   och   ungdomar   på   ön   att   spela   pingis   och   umgås.   

 

 

 

 

Med   vänlig   hälsning,   

GNK   Styrelsen  

 

Revisionsberättelse  

Revisionsberättelsen   var   inte   klar   vid   utskrift   av   kallelsen   och   kommer   därför   finnas  

tillgänglig   under   årsmötet   samt   på   vår   hemsida   www.gallstao.com.   

Ekonomi   

Föreningens   ekonomiska   ställning   framgår   av   balans   och   resultaträkningen   nedan.   
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Resultaträkning   2019  

 

 

Resulta 

t   2019  

Budget  

2019  

Resultat  

2018  

Budget  

2018  

Resultat  

2017  

Budget  

2017  

INTÄKTER        

Evenemang:   Midsommar  13490  10000  19500  10000  11521  10000  

Evenemang:   Halloween  6708       

Övriga   intäkter  2098       

Medlemsavgift  69750  70000  70200  70000  71250  66000  

Försäljning   tomt      3900000  3900000  

Finansiella   poster   101746  90000  0  500  361  500  

SUMMA   INTÄKTER  193792  170000  89700  80000  3982771  3976000  

       

KOSTNADER        

Rörelsens   kostnader  -28009  -30000  -29483  -20000  -16966  -20000  

-   varav   direkta   kostnader   Midsommar  -16307       

-   varav   direkta   kostnader   Halloween  -9118       

-   varav   direkta   kostnader   Valborg  -1505       

-   varav   kostnader   övriga   evenemang  -1079       

Övriga   externa   kostnader  -239420  -220000  -426788  -510000  -256383  -364000  

-   varav   elkostnader  -4056  -10100  -3119  -5500  -5516  0  

-   varav   fastighetsskatt  -28600  -20000  -16740  -34000  -33510  -34000  

-   varav   skötsel   av   fastighet,   natur   och  

mark  -130168  -100000  -49371  -90000  -49375  -250000  

-   varav   bidrag   att   bevara   &   utveckla  

områdets   naturvärden   &   kulturella  

egenart.    -280000  -280000  0  0  

-   varav   trycksaker  -3754  -4000  -3075  -9000  -16588  0  

-   varav   datakommunikation  -2388  -2500  -2388  -2500  -4457  0  

-   varav   porto  -1187  -2000  -1958  -2000  0  0  

-   varav   försäkringar  -3524  -3500  -3394  -3500  -3344  0  

-   varav   lokalhyra   /   möteskostnader  -7270  -10000  0  -4000  -4000  0  

-   varav   redovisningstjänster  -44534  -52000  -49422  -50000  -58099  -40000  

-   varav   bankkostnader  -5466  -4900  -4821  -4200  -4188  0  

-   varav   samfällighetsavgift  -8473  -7000  -8308  -10000  -10380  -10000  

-   varav   övrigt  0  -2000  -4193  -10000  -5773  -30000  

-   varav   annonsering  0  -2000  0  -5300  -7753  0  

-   varav   övriga   externa   tjänster   (mäklare)  0  0  0  0  -53400  0  

Personalkostnader  0  0  0  0  0  0  

Avskrivningar  -202972  -200000  -202972  -200000  -202972  -202972  

Nedskrivningar   0   0  0  0  

SUMMA   RÖRELSEKOSTNADER  -470401  -450000  -659243  -730000  -476321  -586972  

       

ÅRETS   RESULTAT    /   BUDGET  -276609  -280000  -569543  -649500  3514037  3389528  
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Balansräkning   2019  
 

  ING   BALANS  DENNA   PERIOD  UTG   SALDO  

 TILLGÅNGAR     

 Anläggningstillgångar     

1110  Byggnader  123   905,00  0,00  123   905,00  

1118  Ack   nedskrivning   byggnader  −123   905,00  0,00  −123   905,00  

1120  Tomtmark  129   912,00  0,00  129   912,00  

1128  Föreningsplats  1   937   500,00  0,00  1   937   500,00  

1129  Ack   avskrivning   föreningsplats  −1   550   000,00  −193   750,00  −1   743   750,00  

1220  Inventarier  46   111,00  0,00  46   111,00  

1229  Ack   avskrivn   inventarier  −36   888,80  −9   222,20  −46   111,00  

1350  SEB   Stiftelsefond   Balanserad  0,00  3   000   000,00  3   000   000,00  

 Summa   anläggningstillgångar  526   634,20  2   797   027,80  3   323   662,00  

     

 Omsättningstillgångar     

 Fordringar     

1630  Avräkning   för   skatter   och   avgifter  368,00  0,00  368,00  

 Summa   fordringar  368,00  0,00  368,00  

     

 Kassa   och   bank     

1930  Företagskonto   SEB  3   618   270,10  −3   158   611,69  459   658,41  

1980  Notariatkonto   SEB  0,00  101   748,13  101   748,13  

 Summa   kassa   och   bank  3   618   270,10  −3   056   863,56  561   406,54  

 Summa   omsättningstillgångar  3   618   638,10  −3   056   863,56  561   774,54  

 SUMMA   TILLGÅNGAR  4   145   272,30  −259   835,76  3   885   436,54  

     

 EGET   OCH   FRÄMMANDE   KAPITAL     

 Eget   kapital     

2060  Ackumulerat   eget   kapital  −4   518   382,58  569   543,28  −3   948   839,30  

2069  Årets   resultat  569   543,28  −292   934,52  276   608,76  

 Summa   eget   kapital  −3   948   839,30  276   608,76  −3   672   230,54  

     

 Kortfristiga   skulder     

2440  Leverantörsskulder  −193   363,00  −12   020,00  −205   383,00  

2510  Skatteskuld  16   370,00  −1   523,00  14   847,00  

2513  Beräknad   fastighetsskatt  −16   740,00  −5   930,00  −22   670,00  

2890  Övr   kortfri   skulder  −2   700,00  2   700,00  0,00  

 Summa   kortfristiga   skulder  −196   433,00  −16   773,00  −213   206,00  

 SUMMA   EGET   OCH   FRÄMMANDE   KAPITAL  −4   145   272,30  259   835,76  −3   885   436,54  
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Budgetförslag   2020  
 

 

Budget  

2020  

Resultat  

2019  

Budget  

2019  

Resultat  

2018  

Budget  

2018  

INTÄKTER       

Evenemang:   Midsommar  10000  13490  10000  19500  10000  

Evenemang:   Halloween  5000  6708     

Övriga   intäkter   2098     

Medlemsavgift  70000  69750  70000  70200  70000  

Försäljning   tomt       

Finansiella   poster   (inkl   utdelning   på   fonder)  100000  101746  90000  0  500  

SUMMA   INTÄKTER  185000  193792  170000  89700  80000  

      

KOSTNADER       

Rörelsens   kostnader  -26000  -28009  -30000  -29483  -20000  

-   varav   direkta   kostnader   Midsommar  -15000  -16307     

-   varav   direkta   kostnader   Halloween  -9000  -9118     

-   varav   direkta   kostnader   Valborg  -2000  -1505     

-   varav   kostnader   övriga   evenemang   -1079     

Övriga   externa   kostnader  -245200  -239420  -220000  -426788  -510000  

-   varav   elkostnader  -10000  -4056  -10100  -3119  -5500  

-   varav   fastighetsskatt  -28600  -28600  -20000  -16740  -34000  

-   varav   skötsel   av   fastighet,   natur   och   mark  -120000  -130168  -100000  -49371  -90000  

-   varav   bidrag   att   bevara   &   utveckla   området     -280000  -280000  

-   varav   trycksaker  -4000  -3754  -4000  -3075  -9000  

-   varav   datakommunikation  -2500  -2388  -2500  -2388  -2500  

-   varav   porto  -2000  -1187  -2000  -1958  -2000  

-   varav   försäkringar  -3600  -3524  -3500  -3394  -3500  

-   varav   lokalhyra   /   möteskostnader  -10000  -7270  -10000  0  -4000  

-   varav   redovisningstjänster  -45000  -44534  -52000  -49422  -50000  

-   varav   bankkostnader  -5500  -5466  -4900  -4821  -4200  

-   varav   samfällighetsavgift  -8500  -8473  -7000  -8308  -10000  

-   varav   övrigt  -5500  0  -2000  -4193  -10000  

-   varav   annonsering  0  0  -2000  0  -5300  

-   varav   övriga   externa   tjänster   (mäklare)  0  0  0  0  0  

Personalkostnader  0  0  0  0  0  

Avskrivningar  -193800  -202972  -200000  -202972  -200000  

SUMMA   RÖRELSEKOSTNADER  -465000  -470401  -450000  -659243  -730000  

      

ÅRETS   RESULTAT    /   BUDGET  -280000  -276609  -280000  -569543  -649500  
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Ärende   som   styrelsen   framlagt   till   behandling  

Förslag   på   stadgeändring   av   paragraf   §   7   för   möjlighet   till   digital   kallelse  

Förslag   från   styrelsen   att   ändra   stadgarna   från   att   enbart   dela   ut   kallelse   via   papper   och  

hänvisa   till   digital   form   för   resultat   och   balansräkning.   

 

Till   detta   årsmöte   föreslår   styrelsen   stadgeändring   av   paragraf   §   7  

 

Till   årsmöte   förslag   på   stadgeändring   av   paragraf   §   7  

§   7   Nuvarande:   

Föreningsstämma   utgörs   av   årsmöte,   sommarmöte   och   extrastämma.  

Årsmöte   skall   hållas   före   april   månads   utgång   på   tid   och   plats   som   styrelsen   bestämmer.  

Kallelse    i   form   av   brev   skall   skickas    till   medlemmarna   senast   14   dagar   före   mötet.   Den   skall  

vara   åtföljd   av   styrelsens   årsredovisning   och   förvaltningsberättelse   jämte   revisionsberättelse  

för   den   avslutade   räkenskapsperioden   samt   budget   för   den   följande.   Härutöver   skall  

kallelsen   åtföljas   av   förslag   till   dagordning   för   mötet.  

 

  §   7   Förslag   på   ändring:  

Föreningsstämma   utgörs   av   årsmöte,   sommarmöte   och   extrastämma.  

Årsmöte   skall   hållas   före   april   månads   utgång   på   tid   och   plats   som   styrelsen   bestämmer.  

Kallelse    skall   distribueras   via   brev   eller   digitalt    till   medlemmarna   senast   14   dagar   före   mötet.  

Den   skall   vara   åtföljd   av   styrelsens   årsredovisning   och   förvaltningsberättelse   jämte  

revisionsberättelse   för   den   avslutade   räkenskapsperioden   samt   budget   för   den   följande.  

Härutöver   skall   kallelsen   åtföljas   av   förslag   till   dagordning   för   mötet.  

 

I   enlighet   med   paragraf    §   13    är   detta   andra   av   två   årsmöten   då   vi   föreslår   denna  

stadgeändring.   

 

Beslut   om   ändring   av   dessa   stadgar   eller   om   föreningens   upplösning   fattas   på   två   på  

varandra   med   minst   tre   månaders   mellanrum   följande   föreningsmöten,   varav   det   ena   skall  

vara   årsmöte.   För   beslut   fordras   bifall   av   minst   två   tredjedelar   av   de   i   omröstningen  

deltagande.  
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Bilaga   1   GNK   Youth   Club  
 
 

Innan   &   under   renoveringen  
vår/sommaren   2019.  

  

Fixargänget   &   den   tömda  
och   målade   lokalen.  

Hösten   2019.  
 
GNK   Youth   Club   med   
10   nycklar   till   pingisrummet  
som   barnen   på   ön   själva  
ansvar   för.   
 
Finns   numera   el,   lampor   och  
värme   i   Föreningshuset.  
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