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Protokoll från årsmöte söndag 24 mars 2019-03-24 

Bo Eklund hälsade alla medlemmar välkomna till Båtklubbens årsmöte. 

 

1. Till ordförande valdes sittande Bo Eklund. 

Till sekreterare valdes Karin Sjögren 

 

2. Mötets deltagare fastställde dagordning.  

 

3. Till justerare av röstlängd valdes Karin Sjögren 

Antalet röstberättigade deltagare var 21 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 Fredrik Lindgren och Fredrik Häggbom.  

 

6. Ordförande Bo Eklund läste upp förvaltningsberättelsen och 

denna godkändes av stämman.  

 

7. Revisor Annika Rubin läste upp revisionsberättelse.  

 

8. Annika Rubin redovisade balansräkningen på 892 007,24kr och föreslog att årets 

underskott på 19 272,08 kr överförs till eget kapital. Detta godkändes av stämman.  

 

9. Annika Rubin föreslog till stämman att styrelsen skall få ansvarsfrihet för 

året 2018, detta godkändes av stämman.  

 

10. Beslut togs om en höjning av arvodet till styrelsen från  

befintligt 55 000 femtiofem tusen kronor till 60 000 (sextio tusen kronor) samt arvodet  

till revisorn från 4 500 (fyra tusen femhundra till 5 000 (femtusen kronor). 

Dessa två godkändes av stämman.  

 

11. Ordförande Bo Eklund läste upp föreslagna avgifter som bifogades 

till kallelse till detta årsmöte. Avgiften för täckställning sommar föreslogs utgår samt. 

Styrelsen föreslog en sänkning av avgift för utebliven vakttjänst från 

4.000kr till 2.000kr. Dessa bifölls av stämman.  

 

12. Val av styrelseordförande. (1 år) Sittande Bo Eklund 

 

13. Val av kassör, Jan Trädgårdh har ett år kvar.  

 

14. Val av övriga styrelseledamöter: Conny Ljungberg ledamot, omval 2 år,  

Karin Sjögren sekreterare (1 år kvar) Jonas Norberg vaktchef (1 år kvar) Klaes Igemo 

ledamot (1år kvar), Mikael Pettersson ledamot, omval 2 år 

Som suppleanter omvaldes Hans Järås och Per Sernstedt (1 år) 
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15. Annika Rubin valdes till att fortsätta som revisor, till sin hjälp 

valdes Olof Sundström fortsätta som revisorssuppleant.  

 

16. Styrelsen meddelade att uppdraget att vidtala medlemmar till valberedning 2018 

misslyckats och därför saknades valberedning. Förslag inkom på Magnus Norlén och 

Håkan Ransén som båda tackade ja till att fungera som valberedning 2019.                                 

 

17. Inga inkomna motioner. 

 

 

18. Ordförande tackade medlemmar för dess närvaro och förklarade 

mötet avslutat. 

 

Efter stämman vidtog en diskussion och följande ämnen togs upp; 

Det fastslogs att fortsätta med att nästkommande båtvakt skall ringas upp av den som går 

båtvakt. Detta kan göras samma dygn som man går båtvakt eller näst-kommande dygn (ring 

dagtid) i god tid innan vaktgång skall påbörjas. Som tidigare beslutats på stämman med 

motivering att denna påminnelse gör att stämman kan motivera en bot för utebliven vakttjänst 

om 2 000 (två tusen) kr. Vid förhinder skall även i fortsättningen Jonas Norberg kontaktas, 

detta enligt klubbens regler. All egendom på varvet ska vara märkt inklusive vagnar och 

täckställningar (vi slänger det som inte är märkt). Stölder skedde innan och efter sjösättning 

2018, viktigt att var och en tar eget ansvar då vakten startar och slutar med sjösättning. 

Snabbare uteslutning ur klubben vid utebliven vakt och obetalda avgifter. Det är inte tillåtet 

att köpa in annan person till sin vakttjänstgöring 

 

Efter mötet informerade Styrelsen om pågående projekt: 

Den nya flytande vaktboden vid Hinsaviken byggs klar i april. Belysning på Hinsa- och 

Varvsbryggan startar i april. En bajamaja kommer placeras på parkeringen vid varvet i 

samarbete med samfällighetsföreningen och sköts den väl kommer ytterligare en bajamaja 

placeras på midsommarängen vid Hinsaviken. Vi påminner även om vikten av att kontakta 

hamnkaptenen Conny vid eventuellt byte till större båt (se tidigare brev/mail från Conny). 

Våra stadgar är gamla och behöver uppdateras, vi jobbar på att få till en extrastämma för att 

uppdatera dessa. Angående revidering av stadgar så genomför Skatteverket revision och 

granskar alla båtklubbars ekonomi. För att inte riskera att omklassificeras och bli 

skattskyldiga behöver vi uppdatera stadgarna för att behålla vår förening som idéell, 

eventuellt skapa ungdomsverksamhet typ jolleskola. (ref: Svenska Båtunionen). Vi kommer 

se över båtplatsavgiften för boende och de som kommer utifrån. Det kom in förslag på 

uppdelade vakttjänstpass, information kommer finnas i vaktboden där bokningsmöjligheterna 

finns fr.o.m. Evlingedagen (se hemsidan). Maxvikten för båtar 5-6 ton för ca 5-6 båtar totalt. 

Facebook grupp startad, sök VEBK. Bryggplatsförteckningen kommer i framtiden ligga i 

vaktboden med tanke på säkerhet. 

 

Vid protokollet   

 

Karin Sjögren 

 

Justeringsman   Justeringsman 

Fredrik Lindgren   Fredrik Häggbom 


