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Kallelse till årsmöte i GNK,
Gällstaö Natur och Kulturförening
Onsdagen den 24 april 2019 kl. 19.00
Träkvista Sjöscoutkår, Bryggavägen 129
Välkomna!

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
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Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunk onärer (ordförande, sekreterare samt två
protokolljusterare/rösträknare a jämte ordförande justera mötets protokoll)
3. Mötets behöriga utlysande
4. Godkännande av förslag ll dagordning
5. Styrelsens förvaltningsberä else och årssammanställning
6. Revisorernas berä else
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av utgi s‑ och inkomststat för näs öljande verksamhetsår.
9. Fastställande av årsavgi
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 ll behandling
a. Förslag på stadgeändring av paragraf § 7 för möjlighet ll digital kallelse
14. Ärenden som medlem senast en vecka före kallelsen ll årsmötet hos styrelsen
skri ligen anmält för behandling
15. Övriga ärenden
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Förvaltningsberä else 2018
Föreningen Gällstaö Natur och Kulturförening, GNK, org.nr: 815200‑0538 hade under
verksamhetsåret 233 betalande betalande medlemmar och avhöll si ordinarie årsmöte den
14 april 2018. Föreningens ändamål är a inom området genomföra och skapa
förutsä ningar för samvaro och ak viteter samt a bevara och utveckla områdets
naturvärden och kulturella egenart.

Styrelse
Ordförande (1 år, vald 2018)
Ledamot, Vice ordförande (2 år, vald 2017)
Ledamot (2 år, vald 2016)
Ledamot (2 år, vald 2016)
Ledamot (2 år, vald 2018)
Suppleant (1 år, vald 2018)
Suppleant (1 år, vald 2018)

Maria Agrell, Syrénvägen
Magnus Tüll, Stormansgränd 24
Bibbi Bodesjö, Aspvägen
Gustaf Axelsson, Parkslingan
Fredrik Forsman, Ringvägen 30
Christoph Haeberlein, Häggv. 3
Bobo Tennmark, Stockholm

Revisorer: Christer Wåhlander och Svante Bengtsson.
Valberedning: Eva Linnros och Patrik Nilsson.

Genomförda ak viteter och evenemang
Valborgsfest Solsidan och Parksidan, måndag 30 april kl. 20.00.
Kna efotboll, Tisdagar kl.18:00‑18:45 med start den 22 maj 2018.
Midsommarﬁrande, fredag 22 juni 2018.
Halloween, Halloween lördag 20 oktober 2018
Sommarskötsel av föreningens området inkl. mul sportbana, lekplats och
fotbollsplan.
● Betesputs av stora ängen som omringas av Herredagsvägen, Syrénvägen och
Ringvägen.
● Investerat i a llsammans med GSF renovera Ångbåtsbryggan.
●
●
●
●
●
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Styrelsens arbete
Under året har som vanligt fokus har varit på genomförande av våra sport och
fri dsak viteter samt förvaltning av naturområden, främst i form av skötsel samt
kommunika on med medlemmar och myndigheter.
Styrelsen har under året ha 6 protokollförda möten varav 1 kons tuerande möte.
Samarbetet med GSF är väl etablerat och fungerat mycket bra. En styrelsemedlem är med i
båda föreningarna vilket underlä ar kommunika onen.
Föreningen har Gällstaö inom Ekerö kommun som verksamhetsområde. Föreningens
ändamål är a inom området genomföra och skapa förutsä ningar för samvaro och
ak viteter samt a bevara och utveckla områdets naturvärden och kulturella egenart.
I föreningshuset på Gällstaö ﬁnns e föreningsrum med pingisbord. Styrelsen har beslutat
a måla om, installera el och köpa ny pingisbord inför sommaren 2019.
Hoppas a ni precis som vi gillar a föreningsstugan kommer ll användning.

Med vänlig hälsning,
GNK Styrelsen

Revisionsberä else
Revisionsberä elsen var inte klar vid utskri av kallelsen och kommer därför ﬁnnas
llgänglig under årsmötet samt på vår hemsida www.gallstao.com.

Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning framgår av balans och resultaträkningen nedan.
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Resultaträkning 2018
INTÄKTER
Evenemang
Medlemsavgi
Försäljning tomt
Utdelning fonder
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
‑ varav fas ghetsska
‑ varav skötsel av fas ghet, natur och mark
‑ varav bidrag ll a bevara och utveckla
områdets naturvärden och kulturella egenart.
‑ varav samfällighetsavgi
‑ varav redovisningstjänster
‑ varav övriga externa tjänster (mäklare)
‑ varav övrigt (årsmöte, adm etc)
‑ varav trycksaker
‑ varav annonsering
‑ varav försäkringar
‑ varav elkostnader
‑ varav bankkostnader
‑ varav porto
‑ varav datakommunika on
‑ varav lokalhyra
Personalkostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar
Inkomstska
SUMMA KOSTNADER
Finansiella poster
BERÄKNAT RESULTAT

Resultat
2018
19500
70200
0
0
89700

Budget Resultat Budget
2018
2017
2017
10000
11521
10000
70000
71250
66000
0 3900000 3900000
0
0
0
80000 3982771 3976000

‑29483
‑20000
‑16966
‑20000
‑426788 ‑510000 ‑256383 ‑364000
‑16740
‑34000
‑33510
‑34000
‑49371
‑90000
‑49375 ‑250000
‑280000 ‑280000
0
0
‑6236
‑10000
‑10380
‑10000
‑51494
‑50000
‑58099
‑40000
0
0
‑53400
0
‑4193
‑10000
‑5773
‑30000
‑3075
‑9000
‑16588
0
0
‑5300
‑7753
0
‑3394
‑3500
‑3344
0
‑3119
‑5500
‑5516
0
‑4821
‑4200
‑4188
0
‑1958
‑2000
‑2388
‑2500
‑4457
0
0
‑4000
‑4000
0
0
0
0
‑202972 ‑200000 ‑202972 ‑202972
0
0
0
0
0
0
‑659243 ‑730000 ‑476321 ‑586972
0
500
361
500
‑569543 ‑649500 3514037 3389528
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Balansräkning 2018
ING BALANS

1110
1118
1120
1128
1129
1220
1229

1630

1930

2060
2069

2440
2510
2513
2890

TILLGÅNGAR
Anläggnings llgångar
Byggnader
Ack nedskrivning byggnader
Tomtmark
Föreningsplats
Ack avskrivning föreningsplats
Inventarier
Ack avskrivn inventarier
Summa anläggnings llgångar
Omsä nings llgångar
Fordringar
Avräkning för ska er och avgi er
Summa fordringar

123,905.00
‑123,905.00
129,912.00
1,937,500.00
‑1,356,250.00
46,111.00
‑27,666.60
729,606.40

DENNA PERIOD UTG SALDO

0.00
123,905.00
0.00
‑123,905.00
0.00
129,912.00
0.00 1,937,500.00
‑193,750.00 ‑1,550,000.00
0.00
46,111.00
‑9,222.20
‑36,888.80
‑202,972.20
526,634.20

368.00
368.00

0.00
0.00

368.00
368.00

Kassa och bank
Företagskonto SEB
Summa kassa och bank
Summa omsä nings llgångar

3,876,115.18
3,876,115.18
3,876,483.18

‑257,845.08
‑257,845.08
‑257,845.08

3,618,270.10
3,618,270.10
3,618,638.10

SUMMA TILLGÅNGAR

4,606,089.58

‑460,817.28

4,145,272.30

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
Eget kapital
Ackumulerat eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kor ris ga skulder
Leverantörsskulder
Ska eskuld
Beräknad fas ghetsska
Övr kor ri skulder
Summa kor ris ga skulder
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE
KAPITAL

‑1,004,345.16
‑3,514,037.42
‑4,518,382.58

‑193,787.00
139,590.00
‑33,510.00
0.00
‑87,707.00

‑4,606,089.58

‑3,514,037.42 ‑4,518,382.58
4,083,580.70
569,543.28
569,543.28 ‑3,948,839.30

424.00
‑123,220.00
16,770.00
‑2,700.00
‑108,726.00

‑193,363.00
16,370.00
‑16,740.00
‑2,700.00
‑196,433.00

460,817.28 ‑4,145,272.30
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Budge örslag 2019

INTÄKTER
Evenemang
Medlemsavgi
Försäljning tomt
Utdelning fonder
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
‑ varav fas ghetsska
‑ varav skötsel av fas ghet, natur och mark
‑ varav bidrag ll a bevara och utveckla
områdets naturvärden och kulturella egenart.
‑ varav samfällighetsavgi
‑ varav redovisningstjänster
‑ varav övriga externa tjänster (mäklare)
‑ varav övrigt (årsmöte, adm etc)
‑ varav trycksaker
‑ varav annonsering
‑ varav försäkringar
‑ varav elkostnader
‑ varav bankkostnader
‑ varav porto
‑ varav datakommunika on
‑ varav lokalhyra
Personalkostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar
Inkomstska
SUMMA KOSTNADER
Finansiella poster
BERÄKNAT RESULTAT

Budget Resultat
2019
2018
10000
19500
70000
70200
0
0
90000
0
170000
89700

Budget Resultat Budget
2018
2017
2017
10000
11521
10000
70000
71250
66000
0 3900000 3900000
0
0
0
80000 3982771 3976000

‑30000
‑29483
‑20000
‑16966
‑20000
‑220000 ‑426788 ‑510000 ‑256383 ‑364000
‑20000
‑16740
‑34000
‑33510
‑34000
‑100000
‑49371
‑90000
‑49375 ‑250000
0
‑7000
‑52000
0
‑10000
‑4000
‑2000
‑3500
‑10100
‑4900
‑2000
‑2500
‑2000
0
‑200000
0
0
‑450000
500
‑280000

‑280000 ‑280000
0
0
‑6236
‑10000
‑10380
‑10000
‑51494
‑50000
‑58099
‑40000
0
0
‑53400
0
‑4193
‑10000
‑5773
‑30000
‑3075
‑9000
‑16588
0
0
‑5300
‑7753
0
‑3394
‑3500
‑3344
0
‑3119
‑5500
‑5516
0
‑4821
‑4200
‑4188
0
‑1958
‑2000
‑2388
‑2500
‑4457
0
0
‑4000
‑4000
0
0
0
0
‑202972 ‑200000 ‑202972 ‑202972
0
0
0
0
0
0
‑659243 ‑730000 ‑476321 ‑586972
0
500
361
500
‑569543 ‑649500 3514037 3389528
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Ärende som styrelsen framlagt ll behandling
Förslag på stadgeändring av paragraf § 7 för möjlighet ll digital kallelse
Förslag från styrelsen a ändra stadgarna ll a enbart dela ut kallelse via papper och
hänvisa ll digital form för resultat och balansräkning.
Till de a 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 d och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse i form av brev skall skickas ll medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Den skall
vara å öljd av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberä else jämte revisionsberä else
för den avslutade räkenskapsperioden samt budget för den följande. Härutöver skall
kallelsen å öljas av förslag ll dagordning för mötet.
§ 7 Förslag på ändring:
Föreningsstämma utgörs av årsmöte, sommarmöte och extrastämma.
Årsmöte skall hållas före april månads utgång på d och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse skall distribueras via brev eller digitalt ll medlemmarna senast 14 dagar före mötet.
Den skall vara å öljd av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberä else jämte
revisionsberä else för den avslutade räkenskapsperioden samt budget för den följande.
Härutöver skall kallelsen å öljas av förslag ll dagordning för mötet.
I enlighet med paragraf § 13 är de a första av två årsmöten då vi föreslår denna
stadgeändring.
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning fa as 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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