ÅRSMÖTE
För 2010 års verksamhet den 2011-03-21
Plats: Klubbstugan
Närvarande: ca 25 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 Hans Sandstén
§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Till justeringsmän valdes Anders Norberg och Roger Bergström.
§ 5. Faställande av dagordning.
Dagordningen faststäldes.
§ 6. Mötets behöriga utlysande.
Årsmötet ansågs utlyst på rätt sätt..
§ 7. Föregående årsmötesprotokoll.
Protokollet godkändes.
§ 8. Årets verksamhetsberättelse.
Ingvar Waara föredrog verksamhetsberättelsen för 2010. Berättelsen godkändes.
§ 9. Kassarapport (resultat,balansräkning).
Gun Frisk Olofsson gick igenom klubbens ekonomi. Rapporten godkändes
§ 10. Revisionsrapport.
Gun Frisk Olofsson föredrog revisionsberättelsen.
§ 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.
•
•
•

•

Möjlighet att styra någon av webkamerorna. Styrelsen undersöker detta.
Svagströmsbelysning av inseglingsmärket vid Blå vägen. Styrelsen undersöker om
solcell kan användas.
Vagnar för att transportera lyftstroppar för att undvika att dom blir fulla av sand och
annat som kan smutsa ner och repa skrovet. Vagnarna kan även användas för att
transportera packning mm ut på bryggorna.
En städning av strandlinjen föreslogs.

§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).
Tommy Nyman redovisade den nya modellen för att beräkna bryggplatsavgifter. Inga
höjningar av avgifterna förutom ovanstående justering.
§17. Val av styrelse 3 st ledamöter för 2 år samt 2 st suppleanter för 1 år .
Ingvar Waara, Erland Isaksson och Gunnar Sandgren omvaldes som ledamöter för 2 år
Torsten Segerbrandt och Per Nyman omvaldes som suppleanter för 1 år
§18. Val av revisor för 1 år.

Till revisor valdes Kristoffer Öhman.
§19. Val av hamnfogdar och stugfogde för 1 år.
Ingvar Waara och Per Nygren omvaldes för 1 år.
Gunnar Sandgren omvaldes som stugfogde för 1 år.
§ 20. Val av valberedning för 1 år.
Till valberedning omvaldes
Bengt Olsson
Krister Öhman
§ 21. Inkomna motioner.

1. Servicebyggnad, verkstadslokal.
Håkan Gustavsson föredrog sin motion. Årsmötet tillstyrker en servicebyggnad samt
ger styrelsen mandat att förhandla med Håkan.
2. Vägbom vid infarten.
Årsmötet tillstyrker att en vägbom kommer upp så snart som möjligt. Styrelsen får
förtroende att hantera frågan. Olov Burström kontrollerar om kommunen kan ha några
synpunkter på en vägbom.
§22. Övriga frågor.
•

Tankning och begränsning av kreditbelopp.
Banken kräver en begränsning till 1000 kr för mackar. Den begränsningen har vi
infört.
Årsmötet beslutar att vi skall återgå till tidigare system med att man reserverar valfritt
belopp (Max. 7000 kr per kortdragning) innan tankning (banken kontrollerar kontot
för att bekräfta att det finns täckning för beloppet). Ev. skillnad mellan det reserverade
beloppet och det verkliga beloppet vid tankningen reserveras ca 5 dagar tills det
verkliga beloppet bokförts.

•

Kabel som hänger lös vid båthus 4.
Denna kabel skall åtgärdas under våren/sommaren.

•

Vattenutkast vid båthus 4.
Ett vattenutkast skall monteras under våren/sommaren.

§ 23. Mötets avslutande.
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna för väl förrättat värv.
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