GÄLLSTAÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING
Protokoll årsmöte 18 mars 2012
Närvarande: Styrelsen genom Tommy Jansson, Peter Linnros, Patrik Nilsson, Claes
Almesson, Einar Hestmann, Stefan Hultquist och Fredrik Åkesson, 32 röstberättigade
fastighetsägare samt 1 godkänd fullmakt.

§ 1 Öppnande av sammanträde
Tommy Jansson öppnade sammanträdet.
§ 2 Dagordningen godkändes
§ 3 Mötets behöriga utlysande
Det konstaterades att mötet var behörigt utlyst.
§ 4 Val av mötesfunktionärer
Tommy Jansson valdes till mötesordförande. Einar Hestmann valdes till sekreterare. Till
justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet valdes Niclas Andersson och Dan
Boman.
§ 5 Styrelsens berättelse jämte ekonomisk redovisning för 2011
Styrelsen presenterade verksamhetsberättelse för 2011 samt ekonomisk redovisning för
2011. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes av mötet.
§ 6 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse fanns presenterad i inför mötet utskickade möteshandlingarna.
Inga synpunkter framkom om ytterligare förtydliganden.
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet biföll revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
§ 8 Val av styrelse
Valberedningen via Sandra Ekbrant föredrog sitt förslag på nya ledamöter och
suppleanter.

Följande styrelse för Gällstaö fastighetsägareförening valdes utöver ledamöterna Patrik
Nilsson och Claes Almesson som har ett år kvar på sina mandat:
Einar Hestmann valdes som ordförande ledamot på ett år
Gustaf Axelsson valdes som ordinarie ledamot på två år
Fredrik Åkesson valdes som ordinarie ledamot på ett år
Stefan Hultquist valdes som suppleant på ett år
Rolf Wiklund valdes som suppleant på ett år
Till revisorer för ett år valdes Christer Wåhlander och suppleant Anders Grönberg. Till
valberedning för ett år valdes Peter Linnros (sammankallande), Tommy Jansson och Lars
Gustafsson.
§ 9 Budget för 2012
Budgeten fastställdes enligt styrelsens förslag.
§ 10

Beslut om medlemsavgift för 2012

Medlemsavgiften för 2012 fastställdes till 200 kr.
§ 11

Inkomna motioner

En motion avseende nyttjande av volleybollplan och tillhörande utrustning har inkommit.
Motionen innehåller ett förslag att ytan jämte bouleplanen skall kunna nyttjas som
volleybollplan. Stolpar, nät och planlinjering skall vara mobila så att medlemmar sätter
upp och tar ner densamma vid varje enskilt speltillfälle. Motionen innefattar även inköp
av mobil linjering samt volleybollar till föreningen.
Styrelsens förslag till beslut är att motionen avslås i och med att volleyboll kan spelas på
den befintliga multisportbanan – och att närboende har invändningar mot
volleybollplanens placering i gattet mot Mälaren
Frågan diskuterades livligt. Mötet röstade för styrelsens förslag att avslå motionen, och
det föreslogs att frågan skulle tas upp igen på nästa årsmöte.
§ 12

Övriga ärenden

Styrelsen presenterade 2012 års planerade sport- och fritidsaktiviteter. Bland aktiviteterna
är valborgsfirande, midsommarfirande ett planerat motionslopp och Halloween-firande.
Fotbollsträning för de minsta kommer även i år att genomföras från maj till september

Styrelsen via Tommy Jansson presenterade kort bredbandgruppens statusrapport och
berättade att två aktörer (Telia och Bravo) är intresserade av att erbjuda bredband till
Gällstaös fastighetsägare. Installationskostnaden uppskattas till ca 15.000 kr per hushåll
förutsatt att ett större antal fastighetsägare väljer att acceptera erbjudandet. GFFs
bredbandsgrupp fortsätter sitt arbete under 2012.
Tommy Jansson informerade även om frågan kring överlåtelse av Solsidans frimark till
GSF samt möjligheterna för sammanslagning av GSF och GFF. Eftersom GFF är en
allmännyttig ideéll förening är det inte aktuellt att slå ihop de två föreningarna. Det är
heller inte aktuellt att överlåta frimark till GSF.
§ 13

Mötets avslutande

Årsmötet förklarades avslutad.
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