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5. Dagordning (preliminär):
1.

Fastställande av röstlängd för mötet.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.

Fastställande av föredragningslista.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.

7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.

Fastställande av medlemsavgifter.

10.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.

Val av
1.
2.
3.
4.
5.

13.

föreningens ordförande för en tid av ett år
halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
en revisorsuppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

Övriga frågor som anmälts under punkt 5.
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6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk
redovisning för senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
31 dec 2018

• Styrelse

• Stadgar

ordf Johan, kassör Josefina, sekreterare Pia, ledamot Jesper,
ledamot Heléne, suppleant Hampus och Peter.
Adj rådgivare Tony
sju styrelsemöten

(RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2).
Reviderades vid årsmötet 25 mars 2018

• Bankkonto

Danske Bank 343-3505

• Hemsida, sociala media

www.gbhc.se, Instagram, Twitter, Facebook

• Medlemmar

Haft 129 registrerade medlemmar omsatt 193 786 kr
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forts 6.

Mål
GBHC:s övergripande målsättning är att vara ledande
och medverka till att etablera Beachhandbollen i
Sverige, på det sätt som sporten spelas och med de
regler som gäller internationellt.
Målsättningen är dels att etablera GBHC dam och
herrlag på en hög internationell nivå, dels att bidra till
att beachhandbollen blir en breddidrott bland barn och
ungdom.

GBHC har erbjudit barn och ungdomar prova-på
aktivitet en dag i veckan.

forts 6.

Följande
aktiviteter har
genomförts
under året:

GBHC har bedrivit träningar med herrar, damer,
herrjuniorer, damjuniorer, A-pojkar och barn födda
P04 F03 F07 F08

GBHC bidrog med 7 herrspelare till VM i
beachhandboll som gick i Ryssland. Där tog man en
överraskande 4:e plats och kvalificerade sig därmed
till World Beach Games som kommer spelas i San
Diego, USA.
GBHC har varit iväg och spelat internationellt vid 4
tillfällen under året, där man besökt Danmark,
Kroatien, Portugal och Italien.

GBHC deltog med 3 herrlag och 2 damlag i BeachSM i juni som gick i Ulricehamn.
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GBHC herrlag

forts 6.

GBHC har under året
deltagit i följande
tävlingssammanhang
(placering)

•
•
•
•
•
•

27 april-1 maj Jarun Cup, Kroatien
2 juni Odense, Danmark
3 juni Århus, Danmark
14-15 juni Beach-SM, Ulricehamn (1:a)
22-24 juni, Portugal (9:a)
1-4 november Champions Cup, Sicilien, Italien (6:a)

GBHC damlag
• 27 april-1 maj Jarun Cup, Kroatien
• 2 juni Odense, Danmark
• 3 juni Århus, Danmark
• 1-4 november Champions Cup, Sicilien, Italien (11:a)
• 14-15 juni Beach-SM, Ulricehamn (1:a)
GBHC herrjuniorlag
•
•
•
•

27 april-1 maj Jarun Cup, Kroatien (1:a)
2 juni Odense, Danmark
3 juni Århus, Danmark
7-9 juli Åhus Beachfestival (1:a)

GBHC damjuniorlag
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• 27 april-1 maj Jarun Cup, Kroatien
(1:a)
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6 & 7.

Ekonomisk redovisning
och revisionsberättelse
Ekonomisk redovisning (2018-12-31)
Resultaträkning
Balansräkning
Intäkter 193.786 kr
Tillgångar 58.633 kr
Kostnader 180.589 kr
Resultat 13.197 kr
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8. Ansvarsfrihet
• Ansvarsfrihet beviljas av årsmötet (medlemmarna)
för den tid som räkenskapsåret omfattar.
• Innebär att föreningen förbinder sig att inte väcka
skade-ståndsanspråk för sådant som inte kommit till
stämmans kännedom.
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9. Fastställande av medlemsavgifter.
• Medlemsåret är 1 maj till sista april och medlemsavgiften är för:
• Aktiva medlemmar,
• Seniorer
500 kr,
• Ungdomar 14-18 år
300 kr
• Barn upp till 13 år*)
150 kr
• http://gbhc.se/aktiv-medlem/
• Stödmedlemmar,
200 kr per år, eller mer
• http://gbhc.se/stodmedlem/

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av
ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
• Träningsverksamhet
GBHC startar träningstider för utomhussäsongen
i Skatås måndag 8 april (Vecka 15) och slutar den
30 aug (vecka 35)

• Tävlingsverksamhet:
• Tony och Jesper

• Skatås
• Budget 2019/20 har hittills inte gjorts pga för många
osäkra faktorer. Förslag tas fram vid styrelsemöte i april.
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Skatås

• 2019 utbyggnad av plan2
• Idrott & Förening tar på sikt över arrendet
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11. Behandling av styrelsens förslag
och i rätt tid inkomna motioner.
Inkomna motioner:
• Inga motioner har inkommit
Styrelsens förslag avseende arvoden:
• Arvoden och övriga ersättningar innevarande verksamhetsår:
• Styrelsen
0 kr
• Spelare
0 kr
• GBHC ersätter utlägg, på förhand godkända av en majoritet
av styrelsen.

12. Val
a)

föreningens ordförande för en tid av ett år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)

två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) en revisorsuppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får
inte styrelsens ledamöter delta;
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska
utses till ordförande;
f)

f) UTGÅR - ombud till möten där föreningen har rätt att vara
representerad genom ombud.
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13. Övriga frågor forts

14
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Var vill vi att
beachhandbollen
ska vara 2025?
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17

vad måste ske för
att komma ditt?
- vem ska göra det? - vilka är nyckelintressenter

vad kan/måste
vi i GBHC göra?

Årsmöte 2019, GBHC - 2019-03-24

Vad kan du
själv göra?
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