Årsmöte 2020-11-05
GKSS Klubbhus, Långedrag, och Online via Teams.

Årsmötesprotokoll
1.

Sammanträdets öppnande
GKSS årsmöte öppnades kl. 18:03 av sällskapets ordförande Robert
Casselbrant.

2.

Parentation över sedan höstmötet avlidna medlemmar
Anders Holmen, Aud Larsson, Egon Eklöf, Kristin Smit, Lars
Kjellander, Nils Benjaminsson, Stig Ahlberg, Kent Persson,
Gunnar Dahlsten.

3.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

4.

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Upprop och röstlängden fastställdes. Totalt inräknades 83
medlemmar.

5.

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet fanns vara stadgeenligt utlyst, med annons i GP 11 oktober,
GKSS hemsida 9 oktober april och anslaget på GKSS kansli den 9
oktober.

6.

Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Mötet valde Robert Casselbrant till ordförande och Christian
Finnsgård till sekreterare för mötet.

7.

Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera
protokollet, samt rösträknare
Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Anders
Andrén och Göran Peterson.
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8.

Styrelsens och klubbdirektörens verksamhetsberättelse samt resultatoch balansräkning för det senaste räkenskapsåret (2019)
Klubbdirektör Thomas Rahm redogjorde för klubbens verksamhet:
a Thomas redogjorde för GKSS verksamhet under 2019.
i Vi är totalt 2979 medlemmar, varav 309 ständiga och 18
hedersmedlemmar.
ii Mycket stor aktivitet under året med många händelser och så som
livet var innan Coronapandemin.
b

9.

Skattmästaren informerade om det ekonomiska utfallet för 2019.
Koncernen omsatte 22 miljoner kr och visar en vinst på 0,5 miljoner kr.
Det är det femte året i rad som Sällskapet gör ett ekonomiskt överskott,
vilket är tillfredsställande. Klubbens lån har ökat under året, men till följd
av att klubben köpt loss fastigheten vid klubbhuset. Klubbens egna kapital
har sakta men säkert ökat till den nivån vi har idag, och utifrån
balansräkningen är det vad man kan förvänta sig.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret
a Revisor Mats Olsson informerade om hur han och internrevisor Anders
Holmqvist utvecklar arbetet under året, vilket de bedömer fallit mycket
väl ut. Mats berättade att det är ett odramatiskt år, vilket revisorn ser som
gott efter 15 år som revisor i föreningen. Revisorn lämnar en ren
revisionsrapport. Då revisorn nu på grund av andra åtaganden lämnar sin
roll tackar Ordföranden för den tid och det engagemang som revisorn lagt
ner på klubben.
b Revisorn godkänner årsredovisning.
c Revisorn tillstyrker disposition av resultatet.
d Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och klubbdirektören.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet fastställde resultat o balansräkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och klubbdirektören för den tid
revisionen avser
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och klubbdirektören för
verksamhetsåret 2019.
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad
medlem
a Beslut om stadgeändring.
i Förelåg ej
b

Behandling av inkomna motioner.
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i

Inga motioner har inkommit

13. Redogörelse för Sällskapets verksamhet 2020
Punkten kommer att behandlas på Höstmötet 2020.
14. Övriga frågor
a) Förelåg ej

15. Mötets avslutande
a) Ordföranden Robert Casselbrant avslutade mötet med att tacka för
engagemanget från medlemmarna.
b) Mötet avslutas kl. 18:32.
Vid protokollet

Ordförande

Christian Finnsgård

Robert Casselbrant

Justeras

Anders Andrén

Göran Petersson
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