ÅRSMÖTE
För 2011 års verksamhet den 2012-03-19
Plats: Klubbstugan
Närvarande: ca 21 medlemmar
§1. Mötets öppnande.
Ordförande Tommy Nyman förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga närvarande
medlemmar välkomna.
$2. Val av mötets ordförande.
Till mötesordförande valdes Tommy Nyman.
$3. Val av mötets sekreterare.
Till sekreterare valdes Thorsten Segerbrant
§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Till justeringsmän valdes Anders Norberg och Gunnar Järvholm
§ 5. Faställande av dagordning.
Dagordningen faststäldes.
§ 6. Mötets behöriga utlysande.
Årsmötet ansågs utlyst på rätt sätt..
§ 7. Föregående årsmötesprotokoll.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 8. Årets verksamhetsberättelse.
Ingvar Waara föredrog verksamhetsberättelsen för 2011. Berättelsen godkändes.
§ 9. Kassarapport (resultat,balansräkning).
Gun Frisk Olofsson gick igenom klubbens ekonomi. Rapporten godkändes
§ 10. Revisionsrapport.
Gun Frisk Olofsson föredrog revisionsberättelsen, den befanns vara utan anmärkning.
§ 11. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12. Verksamhetsplan för kommande år.

Ingvar Waara föredrog verksamhetsplanen för kommande år. Planen godkändes.
Några förslag från medlemmarna:
•
•
•

Mötet diskuterade byggande av ny båthuslänga och påpekade att bygglovet utgår efter
årets slut.
För att båthuset skall kunna finansieras behövs intressenter som antingen kan bygga
eller finansiera delar av detta.
Intressenter sökes.

§13. Förslag till ersättningar.
Inga ändringar föreslagna.
§ 14. Budgetförslag.
Gun Frisk Olofsson föredrog budgetförslaget. Förslaget godkändes.
§ 15. Medlemsavgift.
Inga höjningar.
§16. Avgifter ( båtplats i vattnet, båtplats på land, båtlyft).
Styrelsen föreslår att nuvarande avgiftssystem för lagring av båtar på hamnplanen förenklas.
Det föreslagna systemet gäller fr.o.m. 2012. I normalfallet betalas en vinteravgift, men om
båten inte sjösatts under kalenderåret tillkommer en sommarlagringsavgift, som är lika stor
Om bryggplats finns debiteras även den.
Mötet godkände förslaget.
Inga höjningar av avgifterna förutom ovanstående justering.
§17. Val av ordförande för 2 år.
Omvaldes Tommy Nyman
§18. Val av styrelse 3 st ledamöter för 2 år samt 2 st suppleanter för 1 år .
Omvaldes Ulf Kröger, Hans Sandsten, Gun Frisk Olofsson fram till maj månad därefter
vakant.
Torsten Segerbrandt och Per Nyman omvaldes som suppleanter för 1 år
§19. Val av revisor för 1 år.

Omvaldes Kristoffer Öhman.
§20. Val av hamnfogdar och stugfogde för 1 år.
Ingvar Waara och Per Nygren omvaldes som hamnfogde för 1 år.
Gunnar Sandgren omvaldes som stugfogde för 1 år.

§ 21. Val av valberedning för 1 år.
Till valberedning omvaldes
Bengt Olsson
Krister Öhman
§ 22. Inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.
§23. Övriga frågor.
* Frågan om lån i klubbens regi kom upp men styrelsen ser inte det som en lösning i första
hand.
* En lampa på båthus önskas prioriterad.
* Som upplysning kan fyllnadsmassor fås till hamnen och även debitera som inkomst.
§ 24. Mötets avslutande.
Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.
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