
 Protokoll vid GB:s årsmöte på 
 Rest. Nybohov den 26 mars 2015 
 Närvarande: 39 st 
 
1.  Mötets öppnande: Ordförande Leif Sävkvist hälsade medlemmarna välkomna och förklarade 

mötet öppnat. Vi började med en tyst minut för 4 medlemmar som gått bort. 
  
2. Val av presidium: Till ordförande och sekreterare för mötet valdes sittande.   
  
3. Val av justeringsmän: Till justeringsmän och tillika rösträknare utsågs Leif Sundström och Hans 

Andersson 
 
4. Protokolljustering: Ordförande tog upp frågan om föregående protokoll som godkändes. 
  
5. Verksamhetsberättelse: Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och nämnde lite om 
       3-stads och meddelade att den skall spelas den 5 maj 2015 på Högdalen kl. 12 c:a. 
  
6. Kassarapport: Kassören Per Strandberg redogjorde för kassarapporten. Vi har för närvarade 

14.703:47. 
  
7. Revisionsberättelse: Kassören läste även upp revisionsberättelsen. 
  
8. Frågan om ansvarsfrihet: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
  
9. Styrelseval: Omval av Leif Sävkvist till ordförande på ett år, som sekreterare på 2 två år valdes  
 Tony Gibbemark då undertecknad har avsagt sig sitt uppdrag, samt till ledamot för ett år omval på 
 Bo Pelander. Till suppleanter för ett år omvaldes Jan Hultgren och Torbjörn Östling. Ingen ny 
 Klubbvärd utsågs. 
  
10. Val av revisorer: Till revisor för ett år blev det omval på Dan Lindfors samt till ny suppleant för ett 

år valdes Hans Broström då Tommy Forsberg avgick. 
  
11. Val av UK: Till UK på ett år omvaldes Gerry Eriksson och Bosse Östlund. 
  
12. Val av valberedning: Omval på Hans-Åke Carlsson samt att mötet valde Anders Wirtanen då 

Berndt Nilsson avgår. 
  
13. Årsavgiften: Betr. årsavgiften gick mötet på styrelsens förslag att höja den till 200:--. 
 
13b.Stadgarna: Mötet har tidigare diskuterat att ändra i stadgarna och nu hade Clas Johansson och Bo    

Östlund föreslagit följande ändringar. I § 3:a att “envar välfrejdad” ändras, § 3:b   att ”och 
åtföljas av rekommendation från minst två medlemmar” tas bort, och § 3:c tas bort helt. 

  
14. Medlemsfrågor: Mötet valde in Arne Hellberg o Hans Fridell. Mötet föreslog att ett nytt vand- 
 ringspris för Magnus Cup tas fram om inte det gamla kommer till rätta. 
  
15. Rapporter: Mötesdeltagarna tyckte att det kommer för lite medlemmar till mötena o tävlingarna. 
  
16. Ordet fritt: Inget nytt. Undertecknad och klubbvärden Bo Söderman avtackades av ordförande. 
  
17. Avslutning: Ordförande förklarade mötet avslutat   Justeras 

    Vid protokollet 

         
    Bengt Johansson 


