ÅRSMÖTE
Patholmsvikens Båtklubb 2020-03-10
Plats: Klubbstugan Patholmsviken
Närvarande: 27st
§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 Olle Rönnlund
§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Till justeringsmän valdes Ida Holmlund och Viktor
Holmlund.
§5. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

§6. Mötets behöriga utlysande.
Årsmötet ansågs behörigt utlyst.
§7. Föregående årsmötes protokoll.
Protokollet godkändes.
§8. Årets verksamhetsberättelse.
Tommy Nyman föredrog verksamhetsberättelsen
för 2019 som bland mycket annat berättade att en
ny truck införskaffats och att Valborgsfirande och
SSRS 75-års jubileum lockade många till hamnen.
Berättelsen godkändes.
§9. Kassarapport (resultat, balansräkning).
Sofi Lindberg gick igenom klubbens ekonomi.
Rapporten godkändes
§10. Revisionsrapport.
Sofi Lindberg föredrog revisionsberättelsen utan

anmärkning.
§11. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§12. Verksamhetsplan för kommande år.
Tommy Nyman föredrog verksamhetsplanen för
2020 vilken präglas av flera mindre
underhållsarbeten samt investering i en ny
bränslepump till sjömacken som fångar upp
bensinångor vid tankning.
Planen godkändes.
Tommy Nyman föredrog 3-årsplanen vilken bland
annat innefattar två nya flytbryggor under
2021-2022.
Planen godkändes.
§13. Förslag till ersättningar.
Inga förändringar föreslagna.

§14. Budgetförslag.
Tommy Nyman föredrog budgetförslaget.
Förslaget godkändes.
§15. Medlemsavgift.
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften ska vara
oförändrad (350 kr) för 2020.
§16. Avgifter (båtplats i vattnet, båtplats på
land, båtlyft).
Inga förändrade avgifter.
§17. Val av styrelse. 1st ordförande för 2 år. 3st
ledamöter för 2 år samt 3st suppleanter för 1 år .
Ordförande Erland Isaksson, nyval 2 år.
Kassör Sofi Johansson
Ledamot Gunnar Sandgren
Ledamot Olle Rönnlund, nyval 2 år.
Ledamot Christer Bergström, nyval 2 år.
Ledamot Torsten Segebrant
Ledamot Glenn Bergström, nyval 2 år.

Ledamot Ingvar Waara
Suppleant Per Nygren, omval 1 år
Suppleant Lennart Spolander, omval 1 år
Suppleant Ida Holmlund, nyval 1 år
§18. Val av 1 revisor och revisorssuppleant för
1 år.
Extern revisor Ekonomi Nord, omval 1 år.
Revisorssuppleant Gunnar Järvholm, omval 1 år.
§19. Val av hamnfogdar och stugfogde för 1 år.
Torsten Segebrant, nyval hamnfogde 1 år.
Lennart Spolander, omval hamnfogde 1 år.
Gunnar Sandgren, omval stugfogde 1 år.
§ 20. Val av valberedning för 1 år.
Till valberedning omvaldes
Bengt Olsson.
§ 21. Inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit.
§ 22. Övriga frågor.
a)Bent Christensen föredrog det arbete som
strukturgruppen gjort på uppdrag av styrelsen.
b)Bengt Hallberg informerade om SBU och
arbetet med miljöfrågor för båt och sjöfart.
§ 23. Mötets avslutande.
Avgående ordförande tackade mötesdeltagarna och
förklarade mötet avslutat. Därefter uppvaktades
denne med blommor och det hela avrundades med
gemensam fikastund.
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