
Protokoll från Årsstämma 2011 i Göteborgs Galoppsällskap. 

Lördag den 31 mars 2012 kl 14.00. 

Plats: Burgårdens utbildningscentrum, Göteborg 

Närvarande: 19 röstberättigade medlemmar. 

 1. Stämmans öppnande 

 Sewerin Ekman inledde och förklarade stämman för öppnad. 

 2. Val av ordförande 

 Sewerin Ekman valdes till stämmoordförande. 

 3. Val av sekreterare 

 Till stämmosekreterare valdes Lars Gradin. 

 4. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 

 Rolf Persson och Marianne Jahreskog utsågs att justera dagens protokoll.  

 6. Upprättande och godkännande av röstlängd 

 Röstlängd upprättades och godkändes. 

 19 röstberättigade medlemmar var närvarande.  

 7. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning 

 Stämman besvarade frågan med ja. 

 8. Framläggande och godkännande av årsberättelse 

 Årsberättelsen ansågs föredragen då den ingick i kallelsen. 

 9. Framläggande och godkännande av ekonomisk redovisning 

 Den ekonomiska redovisningen framlades och godkändes. 

 10. Framläggande och godkännande av revisorernas berättelse 

 Framlades av Eva-Gun Thelén. Stämman godkände 

 revisionsberättelsen. 

 11. Fastställande av resultat- och balansräkning 

 Stämman fastställde resultat- och balansräkningen. 

 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

 13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

 Antalet ledamöter beslöts att uppgå till 8 ordinarie ledamöter och 4 

 suppleanter utöver ordföranden. 

 



 14. Val av styrelse: 

 a. Val av ordförande i styrelsen 

  För mandattid på 1 år valdes Sewerin Ekman. 

 b. Val av ordinarie ledamöter  

  För mandattid på 2 år valdes 

  Roland Johansson, 

  Inger Johansson och  

Lars Gradin. 

 c. Val av suppleanter 

  För mandattid på 1 år valdes 

  Magnus Johansson, 

  Roger Sahlsten, 

  Charlotte Widell och 

  Jan Holmquist. 

 Samtliga valdes enhälligt enligt valberedningens förslag. 

 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

 Till ordinarie ledamöter valdes:  

 Eva-Gun Thelén och 

 Lennart Jarvén 

 Suppleant: 

 Caroline Muller. 

 Samtliga valdes enhälligt enligt valberedningens förslag. 

 16. Nominering till Göteborg Galopp AB 

 Punkten beslöts utgå då detta inte längre är GGS uppgift. 

 17. Val av valberedning 

Till ledamöter valdes Christer Hederud och Susanne-Sivrup-Rosenqvist 

(sammankallande). 

Stämman ansåg att en tredje ledamot ej behövde väljas. 

 18. Fastställande av årsavgift 

 Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att behålla 

 nuvarande medlemsavgifter, nämligen 300 kr för enskilt 

 medlemskap respektive 350 kr för familjemedlemskap.  

 

 

 

 



 19. Från styrelsen hänskjutna ärenden 

 a. Proposition angående förändring av GGS stadgar gällande paragraf 

 10, ”Ärenden vid stämma”: 

Styrelsen föreslog årsstämman att punkten 16, ”Nominering till 

Göteborg Galopp AB” utgår eftersom det inte längre är GGS uppgift.   

 Stämman beslöt enligt styrelsens förslag. 

Härmed har stadgeändringen trätt i kraft då ändringen har beslutats på 

två på varandra följande medlemsstämmor (varav minst en enligt 

stadgarna ska vara en årsstämma.)  

Föregående beslut togs på årsstämman för verksamhetsåret 2010 den 26 

mars 2011.  

  20. Motioner 

 Inga motioner hade inkommit. 

 21. Stämmans avslutande 

  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade  årsstämman för 

 avslutad. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

Lars Gradin (sekreterare för stämman) 

 

Justeras: 

 

 

 

Sewerin Ekman (ordförande för stämman) 

 

 

 

Rolf Persson 

 

 

 

Marianne Jahreskog 


