VÄRMDÖ EVLINGE BÅTKLUBB
Protokoll från årsmöte lördag 10 mars 2018-03-10
Jan Trädgårdh hälsade alla medlemmar välkomna till Båtklubbens årsmöte.

1. Till ordförande valdes sittande Jan Trädgårdh.
Till sekreterare valdes Bo Eklund
2. Mötets deltagare fastställde dagordning
3. Till justerare av röstlängd valdes Karin Sjögren
Antalet röstberättigade deltagare var 24 stycken.
4. Kallelse skickades ut via mail för 6 veckor sedan.
Stämman ansåg att kallelse skickats ut stadgeenligt.
5. Till justeringsmän att tjänstgöra som valkontrollant samt rösträknare
valdes Camilla Frohm och Conny Gylling.
6. Ordförande Jan Trädgårdh läste upp förvaltningsberättelsen och
denna godkändes av stämman.
7. Revisor Annika Rubin läste upp revisionsberättelsen.
8. Annika Rubin föreslog att den redovisade balansräkningen på 900.844,32 fastställes
och föreslog att uppkommet resultat +89.771,48 (åttioniotusensjuhundrasjuttioen
kronor) överförs till Eget kapital. Detta godkändes av stämman.
9. Annika Rubin föreslog till stämman att styrelsen skall få ansvarsfrihet för
året 2017, detta godkändes av stämman.
10. Kenneth Karlsson föreslog en höjning av arvodet till styrelsen från
befintligt 52.500 till 55.000 (femtiofemtusen kronor) samt arvodet
till revisorn från 4.200 till 4.500 (fyratusenfemhundra kronor).
Dessa två godkändes av stämman.
11. Ordförande Jan Trädgårdh läste upp föreslagna avgifter som bifogades
till kallelse till detta årsmöte. Dessa godkändes.
Styrelsen föreslog en sänkning av avgift för utebliven vakttjänst från
4.000 till 2.000. Detta röstades ej igenom av stämman.
Stämman röstade igenom ett förslag, lagt av Richard Kahn, att nästkommande
båtvakt skall ringas upp av den som går båtvakt. Detta kan göras samma dygn
som man går båtvakt eller nästkommande dygn (ring dagtid) i god tid innan
vaktgång skall påbörjas.
Detta beslutades på stämman med motivering att denna påminnelse gör att
stämman kan motivera en bot för utebliven vakttjänst om 4.000 (fyratusen) kr.
Stämman var helt enig om att vid förhinder skall Jonas Norberg kontaktas,
detta enligt klubbens regler.
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12. Det fanns ingen representant närvarande från valberedning, ej heller har det
inkommit några förslag från valberedning.
Thomas Michael avgår som ordförande i och med detta möte.
Till ny ordförande på 1 år valdes Bo Eklund.

13. Jan Trädgårdh får fortsatt förtroende som kassör enligt en
enig stämma. Jan valdes in på 2 år.

14. Karin Sjögren som tidigare var suppleant valdes som ordinarie ledamot på 2 år.
Jonas Norberg och Klaes Igemo återvaldes som ordinarie ledamöter på 2 år.
Camilla Frohm har på egen begäran valt att lämna sitt uppdrag i samband
med denna stämma.
Till nya suppleanter valdes: Hans Järås och Per Sernstedt.
15. Annika Rubin valdes till att fortsätta som revisor, till sin hjälp
valdes Olof Sundström som revisorssuppleant.
16. Under denna punkt skulle en valberedning väljas, delvis p g a utebliven
representant av befintlig valberedning åtog sig styrelsen att söka lämpliga kandidater.
17. Inga inkomna motioner.
Styrelsen informerade om pågående projekt:
a) En ny flytande vaktbod i Hinsaviken.
b) Möjlighet att låsa fast kajaker vid Hinsaviken
c) En möjlighet att köpa in en mobil tvättutrustning för bottentvätt av båtar, denna är
av märket Hullwasher. Mötet gav styrelsen mandat att fortsätta utvärdering av
Hullwasher samt ett inköp om utrustningen ger önskad effekt.
d) Diskussion uppkom angående avsaknad av bryggplatser för större båtar som
överskrider den idag godkända vikten max 3,5 ton. Styrelsen kommer att arbeta för
att möjliggöra nya platser för större båtar.
18. Ordförande tackade medlemmarna för dess närvaro och förklarade
mötet avslutat.
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