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Guldklubbens stipendiat 2010 

Clara Markstedt, fotboll 
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GULDKLUBBEN 

2011-04-02 

 
Guldklubbens medlemmar inbjudes härmed till årsmöte lördag 2 april 2011 

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 verksamheten, museisamling, framtid 

  "Kurre Johan" fixar tidsfördriv 

 

12.00  Årsmötet avslutas 

 

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna till 2011 års årsmöte med förhoppning om en 

trevlig sammankomst i många glada idrottsvänners lag. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2010 liksom verksamhetsplan och budget 

för 2011 överlämnas på årsmötet. 

 

Med idrottshälsning 

Kjellåke Nordström 

Ordförande 
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GULDKLUBBEN  

Förslag till dagordning vid Guldklubbens årsmöte lördagen 2 april 2011  

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

 

Inledning – årsmötet öppnas 

1. Parentation (Rune Fransson och Arne Hovlid) 

2. Fastställande av dagordning 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Val av ordförande för mötet 

5. Val av sekreterare för mötet 

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året 

8. Revisionsberättelse, föredragning 

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

10. Fastställande av årsavgift för nästkommande år 

11. Meddelande från styrelsen 

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

13. Val av styrelse 

 a) ordförande ett år Nuvarande:  Kjellåke Nordström 

 b) två ledamöter två år  Nuvarande:  Kurt Johansson 

     Jerker Enekvist  

  Kvarstår t.o.m. årsmötet 2012:  Christer Martinsson 

   Lennart Svennefelt 

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 

 

 

 

 

 

 

 

     Visby Simstadion
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  Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

2010-01-01--2010-12-31  

Guldklubbens styrelse får härmed överlämna redovisning för verksamheten för år 2010. 

  

STYRELSE  

Ordförande  Kjellåke Nordström kjellsie@hotmail.com 

Vice ordförande Kurt Johansson kurrejohan@gmail.com  

Sekreterare  Lennart Svennefelt  

Kassör  Christer Martinsson 0498218333@telia.com  

Ledamot  Jerker Enekvist jerker.eneqvist@gotland.se  

Revisor  Arvo Keinonen arvo.keinonen@telia.com  

Revisorsuppleant Birgitta Westberg torsten.w@telia.com  

Valberedning Sven Larsson svenvega@telia.com  

  Birgitta Westberg  

VU  ordförande-sekreterare-kassör  

 

SAMMANTRÄDEN  

Styrelsen har under det gångna året haft ett protokollfört sammanträde förutom årsmötet, lördag  

27 mars 2010, 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 2010 års slut till 

88 st. Medelåldern ligger på 72,6 år. Guldklubbens medlemmar blir med automatik även 

medlemmar i Gotlands Idrottshistoriska förening www.gotlandsidrottshistoriska.se 

 

ÅRSMÖTE 2010  

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

inleds med en stunds tystnad till minne av bortgångne Anders Dahlin, Torsten Blomér och Sten 

Johansson. 

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 Lennart Svennefelt och Christer 

Martinsson på två år.  

Informerades om att 2010 års sommarutflykt skall gå till Sudret med Jerker Enekvist som program-

ansvarig.  

Efter årsmötesförhandlingarna genomfördes en frågesport. 

De närvarande fick ta del av Seth Hanssons gedigna tidningsurklippsamling. Seth efterlyste även en 

medlemsmatrikel, vilket styrelsen skall se till att den kommer med i nästa års verksamhetsbe-

rättelse. Ordföranden informerade om en kommande skrift i samarbetet med Gotlands Idrotts-

historiska Förening. 

mailto:kjellsie@hotmail.com
mailto:kurrejohan@gmail.com
mailto:0498218333@telia.com
mailto:jerker.eneqvist@gotland.se
mailto:arvo.keinonen@telia.com
mailto:torsten.w@telia.com
mailto:svenvega@telia.com
http://www.gotlandsidrottshistoriska.se/
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INFORMATION  

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

kommande aktiviteter, ekonomiska åtaganden mm.  

 

UTFLYKT 

Lördag den 7 augusti kl. 08.30 samlades en liten skara om 14 st. från Gotlands Idrottsförbunds 

Guldklubb utanför Österport i Visby. Vi väntade där på bussen som skulle ta oss med på den årliga 

utflykten som i år skulle gå söder ut. Vädret var varmt men lite regnigt.  

Avfärden gick sedan längs kustvägen och snart var 

vi framme vid Björklunda, där vi till att börja med 

fick förmiddagskaffe. Därefter blev det 

idrottsprofilerna Olle Widén och Anders Eks tur att 

ta till orda. De berättade om "Idrotten på Storsudret 

i ett historiskt perspektiv: Från Burgsvik IF och 

Vamlingbo Gymnastik- och Idrottsförening till 

Hoburgs IF med dess bildande, uppgång och 

sammanslagning av fotbollsverksamheten med 

Hansa IF". De berättade om en massa personer som 

har varit med i de olika föreningarna samt en del 

roliga händelser under åren. Mycket intressant och 

trevligt. 

Från Björklunda åkte vi vidare söderut. Gjorde ett kort stopp på Naturum i Vamlingbo eftersom vi 

hade lite tid över. Nästa stopp blev Majstregården där vi intog en god lunch. 

Därefter gick färden till Hejde och "Sigsarve vattensåg". Där blev vi mottagna av Sven-Ove 

Alfström som är ansvarig i hembygdskommittén i Hejde sockenförening. Han berättade om sågens 

historia. Sågen har anor från 1650-talet. Den ägdes av Sigsarvegårdarna som nyttjade den. År 1983 

bildades Hejde hembygdsförening och de renoverade vattensågen. De började med att bygga upp 

huset och det nya stora vattenhjulet är tillverkat på Gotland. Det och mycket mer berättade Sven-

Ove Alfström om. I solskenet bjöd vi sedan på kaffe och tackade för besöket och en lyckad utfärd 

denna dag. 

PS! KG Runander hämtade sandsten på vägen till 

Majstregården som han skulle ha till varpastenar. 

Leif Söderdahls farfar införde "tagen" i varpan. 
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 STIPENDIER  

Guldklubbens stipendier för år 2010 har tilldelats Clara Markstedt, fotboll och Thomas Löfkvist, 

cykel. 

 

Clara är en tjej som på motståndaren har koll, 

allra mest när hon på planen tar sig fram med boll. 

Hon har tagit steget ut i ”världen” för att få spela på en högre nivå, 

och med den vilja och energi som hon visar kommer det helt klart att gå. 

 

 

 

Thomas kämpar i motvind och i stora backar, 

hans envishet och talang gör att han sällan sackar. 

Här gäller det att trampa på, 

detta för att sitt stora mål på cykel nå. 

 

 

Grattis till alla stora framgångar Ni båda har presterat! 

NYA MEDLEMMAR  

Fyra nya medlemmar tillkom under året (GI:s guldmedaljörer): Lars Samuelsson, Gunnel 

Österberg, Jan-Ove Henriksson och Berndt Berg, vilka härmed hälsas välkomna. 

 

 

AVSLUTNINGSORD 

Styrelsen vill med detta framföra sitt stora tack till alla medlemmar och bidragsgivare för det  

gångna året. Guldklubben som består av personer som erhållit Gotlands Idrottsförbunds högsta 

utmärkelse, guldmedaljen, vill med hela sitt hjärta att vi även framöver kan dela ut stipendier till 

duktiga idrottare, ledare mm inom den gotländska idrotten. Dessutom skall vi bereda möjlighet att 

träffas under gemytliga former där alla inklusive anhöriga kan delta.  

 

Visby i mars 2011 

 

 

Kjellåke Nordström 

Ordförande 

 

 

 Lennart Svennefelt Kurt Johansson  

 

 

 

 Christer Martinsson Jerker Enekvist 
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BUDGET FÖR 

  GULDKLUBBEN ÅR 2011 

 

INKOMSTER: 

Medlemsavgifter 7.200:- 

Bidrag 1.000:- 

Summa kronor 8.200:- 

 

UTGIFTER: 

Guldklubbens stipendiater 4.000:- 

Kostnader för medlemsträffar 1.500:-   

Klubbnotiser och annonser 500:- 

Uppvaktningar 1.000:- 

Möteskostnader 200:- 

Administration och porto 1.000:- 

Summa kronor 8.200:- 

 

Visby i februari 2011  

 

Kjellåke Nordström 

Ordförande 

 

Simundervisning Visby, dir Montan och Allan Andersson, 1923 

Simhopp Simstadion Visby hamn 1922 
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GULDKLUBBEN 

Stiftad 1978-07-15  

 

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 

 

1 Förbereda och genomföra årsmöte 2011  

 

2 Genomföra medlemsmöte  

 

3 Bussutflykt alternativt gemensamt ”Mingelparty” med Gotl.Idrottsh.   

 

5 Föra och revidera medlemsmatrikel  

 

6 Lämna information till medlemmarna  

 

7 Genomföra styrelsearbete enligt stadgarna  

 

8 Samla in förslagsunderlag samt utse stipendiater för 2011  

 

9 Dela ut stipendierna samt hälsa nya guldmedaljörer välkomna till  

 Guldklubben, vid GI:s årsmöte eller Idrottsgala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritz Löfqvist, Dick Werder, Sune Karlsson 


