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ÅRSMÖTE
För 2005 års verksamhet
Plats: Klubbstugan
Närvarande: 20 medlemmar
§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga närvarande
medlemmarna välkomna
§ 2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Erland Isaksson.
§ 3.Val av mötessekreterare.
Till mötessekreterare valdes Per Nygren.
§ 4. Val av två justeringsmän.
Till justerade valdes Roger Bergström och Krister Bergström
§ 5. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes enhälligt av årsmötet
§ 6. Mötets behöriga utlysande.
Svarades med JA.
§ 7 Föregående årsmötes protokoll
Per Nygren föredrog 2004 års årsmötesprotokoll. Protokollet godkändes av årsmötet
§ 8. Verksamhetsberättelse 2004.
Ingvar Waara föredrog verksamhetsberättelsen för 2004. Värt att noteras är:
Klubbhuset har nu blivit målad, Vattenläcka på vattenledningen vilket innebar
åtföljande sektionering, muddringsarbete vid piren samt vissa strandpartier, en
ny kaj på piren för sjöräddningsbåten är under uppförande. Årsmötet hade inga
erinringar emot verksamhetsberättelsen.
§ 9. Kassarapport.
Mike Pattenden föredrog kassarapporten samt budgetförslaget. Årsmötet
godkände kassarapporten.

PVBK
Lillsjövägen 13
913 32 Holmsund

E-mail: info@pvbk.net
Hemsida: www.pvbk.net

Årsmöte 2005.doc

Föreningens namn
PVBK

Datum
2005-03-14

Org nr
840408-3779

Sida
2 (3)

§ 10. Revisionsberättelse.
Mike Pattenden föredrog revisionsberättelsen. Årsmötet godkände
revisionsberättelsen.
§ 11. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med JA.
§ 12. Verksamhetsplan 2005.
Ingvar Waara föredrog verksamhetsplan för år 2005. Värt att noteras är:
Återställning av skador på piren efter stormen, färdigställande av
sommarvattenledning, färdigställande av lusthuset på piren, Markiser och
solskydd till klubbhusets västra sida, målning av bränslehuset, reparation av
bränsleanläggning efter stöld och annan åverkan m.m. Styrelsen fick i uppdrag
att skynda på ett besked om båthusbygge. Årsmötet godtog verksamhetsplanen
§ 13. Förslag till arvoden.
Arvodena för 2005 är oförändrad.
§ 14. Budgetförslag 2005
Mike Pattenden föredrog styrelsens budgetförslag. Årsmötet godkände budgetförslaget.
§ 15. Medlemsavgift för år 2006
Styrelsens förslag är att höja vår nuvarande medlemsavgift med 10 kronor till 160 kr.
§ 16. Båtlyft och uppläggningsavgifter år 2005-2006.
Styrelsens förslag på nya priser för båtlyft <5m = 200:-, <10m = 250:-, >10m = 400:-.
Förslag på priser för uppläggningsplatser <6m = 250:-, 6<10m = 450:-, >10m = 600:-.
Ett förslag från William Thorburn har inkommit ang förslag på nya uppläggningsavgifter vilka
bör baseras på båtens längd och brädd.
Årsmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att arbeta fram en rättvis modell för detta
§ 17. Val av styrelse.
Ledamöter:

§ 18. Val av revisorer och suppleanter
Suppleanter:
PVBK
Lillsjövägen 13
913 32 Holmsund

Erland Isaksson
Per Nygren
Mike Pattenden
Ingvar Waara
Curt Nordin
Jan Rostander
Ulf Kröger

1 år
2 år
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Patrik Borglund
Gunnar Sandgren

1 år
2 år
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Johan Brändström

2 år

Jan-Erik Nilsson
Lisbeth Isaksson

1 år
1 år

§ 19. Val av valberedning.
Styrelsen får i uppdrag tillsammans med valberedningen hitta två nya namn till
valberedningen
§ 20. Val av hamnfogdar.
Till hamnfogdar valdes

Martin Lundholm
Ingvar Waara

1 år
1 år

§ 21. Inkomna motioner
Till årsmötet har inga motioner inkommit.
§ 22. Övriga frågor
Förslag framfördes på att vi hyr ut uttagen på bryggorna till de båtägare som vill. Styrelsen får
i uppdrag att ta fram ett förslag på avgifter och regler kring detta.
Förslag på att klubben införskaffar jackor till hamnvakten med lämpligt tryck.
§ 23. Mötets avslutande
Mötet avslutades enligt dagordningen och ordföranden avtackade årsmötet för
väl förrättat värv.
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----------------------------------Per Nygren
Sekreterare

----------------------------------Erland Isaksson
Ordförande

-----------------------------------

-----------------------------------

Roger Bergström
Justerare

Krister Bergström
Justerare
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