
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 

2009 

Guldklubbens stipendiat 2009 

Jenny Hardingz, boxning 

Foto: Owe Järlö 

Guldklubbens stipendiat 2009 

Linnéa Gustafsson, orientering 

Foto: Orienteringsförbundet 
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GULDKLUBBEN 

2010-03-27 

Guldklubbens medlemmar inbjudes härmed till årsmöte lördag 27 mars 2010 

kl 10.00 i Hansa Utbildnings lokaler, Bredgatan 4, Visby. 

  

PROGRAM  

10.00-10.15 Samling, kaffe och bulle  

10.20  Årsmötesförhandlingar 

11.00  Gotlands Idrottshistoriska förening -  

  Information om verksamhet, museisamling, framtid 

12.00  Årsmötet avslutas 

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna till 2010 års årsmöte med förhoppning om en 

trevlig sammankomst i många glada idrottsvänners lag. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2009 liksom verksamhetsplan och budget 

för 2010 överlämnas på årsmötet. 

Anmälan om deltagande göres per telefon till Kjellåke Nordström, tel 21 20 85 eller 

kjellsie@hotmail.com  

 

Med idrottshälsning 

Kjellåke Nordström 

Ordförande 

                                                            

 

 

 

mailto:kjellsie@hotmail.com
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GULDKLUBBEN  

Förslag till dagordning vid Guldklubbens årsmöte lördag 27 mars 2010  

kl 10.00 i Hansa Utbildnings lokaler, Bredgatan 4, Visby.  

 

1. Inledning – årsmötet öppnas 

2. Parentation  (Anders Dahlin och Torsten Blomér) 

3. Fastställande av dagordning 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 

5. Val av ordförande för mötet 

6. Val av sekreterare för mötet 

7. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

8. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året 

9. Revisionsberättelse, föredragning 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 

11. Fastställande av årsavgift för nästkommande år 

12. Meddelande från styrelsen 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

14. Val av styrelse 

 a) ordförande ett år  Nuvarande: Kjellåke Nordström 

 b) två ledamöter två år  Nuvarande: Lennart Svennefeldt 

    Christer Martinsson 

Kvarstår t.o.m. årsmötet 2011 Kurt Johansson 

 Jerker Enekvist 

15. Val av revisorer på ett år  Nuvarande : Arvo Keinonen 

16. Val av revisorsuppleant ett år Nuvarande:  Birgitta Westberg 

17. Val av valberedning  Nuvarande:  Sven Larsson 

           Birgitta Westberg 

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande år. 

19. Övriga ärenden 

20. Årsmötet avslutas 
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

2009-01-01--2009-12-31  

 

Guldklubbens styrelse får härmed överlämna redovisning för verksamheten för år 2009.  

 

STYRELSE  

Ordförande  Kjellåke Nordström  

Vice ordförande Kurt Johansson  

Sekreterare  Lennart Svennefelt  

Kassör  Christer Martinsson  

Ledamot  Jerker Enekvist  

Revisor  Arvo Keinonen  

Revisorsuppleant Birgitta Westberg  

Valberedning Sven Larsson  

  Birgitta Westberg  

VU  ordförande-sekreterare-kassör  

SAMMANTRÄDEN  

Styrelsen har under det gångna året haft 2 protokollförda sammanträden förutom årsmötet, lördag 

21 mars 2009, i Hansa utbildnings lokaler, Bredgatan 4 i Visby.  

 

MEDLEMSKAP 

Guldklubbens medlemmar består av personer som erhållit Gotlands Idrottsförbunds förtjänstmedalj 

i guld. Antalet medlemmar i Guldklubben uppgick vid 2009 års slut till 87 st. Medelåldern ligger på 

72,6 år. Guldklubbens medlemmar blir med automatik även medlemmar i Gotlands Idrottshistoriska 

förening www.gotlandsidrottshistoriska.se 

 

ÅRSMÖTE 2009  

Under samling före årsmötesförhandlingarna bjuder Hansa utbildning på kaffe med dopp. Årsmötet 

inleds med en stunds tystnad till minne av bortgångne Gunnar Sundström och Anders Calissendorff. 

Årsmötet beslutar, att medlemsavgiften skall vara oförändrad, 100 kr per år för medlemmar under 

80 år, därefter avgiftsfritt.  

Årsmötet beslutar, att omvälja Kjellåke Nordström på ett år, att omvälja Kurt Johansson och Jerker 

Enekvist på två år.  

Informerades om att 2009 års sommarutflykt skall gå till bl.a. Burs och När med Jerker Enekvist 

som programansvarig.  

Efter årsmötesförhandlingarna genomfördes en frågesport - årtal hämtade från "GI:s jubileumsskrift 

100 år". Segrare blev Sven Larsson. 

 

INFORMATION  

Ordförande Kjellåke Nordström har via olika brev informerat medlemmarna om nuläge och 

kommande aktiviteter, ekonomiska åtaganden mm.  

http://www.gotlandsidrottshistoriska.se/
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UTFLYKT 

Lördag den 8 augusti samlades de 20 

personer som deltog i årets utflykt. I 

strålande solsken gick färden mot Burs. 

Under färden fick deltagarna sysselsätta 

sig med lite frågesport som gällde 

gotländska fåglar och växter. Lite 

knepigt var det. Första uppehållet på 

färden blev vid Skol- och fattigmuséet i 

Burs där Mårten Wessberg, en av de 

sista byskollärarna, tog emot oss. I skol-

salen berättade han om hur det var i skolan förr i tiden och egna minnen. Vi fick också gå in och 

titta i fattigstugan. 

Därefter åkte vi till Vanges gårdsmuséum, också i Burs. Efter att ha intagit efterlängtat förmiddags-

kaffe fick vi gå in i detta otroliga muséum där Birger Kristensson och Sture Berntsson visade oss 

runt. Ett välordnat och mycket intressant muséum med tusentals föremål från 1700-talet och framåt, 

allt från lantbruksmaskiner, verktyg, hushållstillbehör, brygghus ja, allt möjligt. 

När det var dags för lunch så intogs den på "Fransan" i När. Las Jakobsson berättade bl.a. lite om 

tillkomsten av golfbanan på När. Därefter åkte vi till Närs IF och Las, som följde med dit, samlade 

oss på idrottsplatsen. Han berättade om det ideella arbete som har förekommit för att bygga upp 

bl.a. hockeybanan och klubbhuset. Efter att vi intagit eftermiddagskaffe så gick färden åter till 

Visby efter en härlig och givande dag. 

 

STIPENDIUM  

Guldklubbens stipendium för år 2009 har tilldelats Jenny Hardingz, boxning och Linnéa 

Gustafsson, orientering.  

 

NYA MEDLEMMAR  

Tre nya medlemmar tillkom under året (GI:s guldmedaljörer): Rolf Jacobsson, Rolf Pettersson och 

Ivan Ahlgren vilka härmed hälsas välkomna. 

 

AVSLUTNING  

Styrelsen tackar alla medlemmar och sponsorer för det gångna året och konstaterar, att ännu ett 

verksamhetsår genomförts enligt stadgarna, och hoppas på ett gott år 2010. 

 

Visby i februari 2010 

 

Kjellåke Nordström                      Kurt Johansson                    Lennart Svennefelt 

 

Christer Martinsson                       Jerker Enekvist  
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BUDGET 

FÖR 

  GULDKLUBBEN ÅR 2010 

 

INKOMSTER: 

Årsavgifter 7.000:- 

 

UTGIFTER: 

Guldklubbens stipendiater 4.000:- 

Kostnader för medlemsträffar  500:-   

Klubbnotiser och annonser 500:- 

Uppvaktningar 1.000:- 

Möteskostnader 200:- 

Administration och porto 600:- 

Övrigt 200:- 

 

Summa 7.000:- 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Visby i februari 2010  

 

Kjellåke Nordström 

Ordförande 
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GULDKLUBBEN 

Stiftad 1978-07-15  

 

 

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2010 

 

1 Förbereda och genomföra årsmöte 2010  

 

2 Genomföra medlemsmöte  

 

3 Bussutflykt  

 

5 Föra och revidera medlemsmatrikel  

 

6 Lämna information till medlemmarna  

 

7 Genomföra styrelsearbete enligt stadgarna  

 

8 Samla in förslagsunderlag samt utse stipendiater för 2010  

 

9 Dela ut stipendierna samt hälsa nya guldmedaljörer välkomna till  

 Guldklubben, vid GI:s årsmöte eller Idrottsgala 

 

 

 

 

 

 

 

 Överdriven vila sliter kroppen mer än arbete 


