Föreningsstämma Båleröds Båtklubb
Datum:
Plats:
Närvarande:

24 juli 2016
Ängen, Båleröd
Ca 90 medlemmar från Båleröds Båtklubb.

1. Mötet
öppnas

Tore Fjeldstad öppnade mötet och hälsade välkomna.

2. Fastställelse
av röstlängd

Röstlängden var utskickad före mötet.

3. Val av
mötes
ordförande

Två förslag: sittande och Kenneth Ivarsson
Föreningsstämman valde Kenneth Ivarsson

4. Val av
mötets
sekreterare

Två förslag sittande och Wenche Klang
Föreningsstämman valde Wenche klang

5. Val av två
justeringsmän

Föreningsstämman valde Lars Johnsson & Tore Oseli.

6. Fråga om
mötet utlysts i
behörig
ordning

Ja.

7.
Godkännande
av dagordning

Mötet kunde inte godkänna dagordningen pga att insänd motion ej fanns med.
Efter diskussion beslutade mötet att motionen skall tas med som punkt 7.1. För
att bearbeta motionen utsågs en grupp bestående av Björn Hoftvedt, Truls
Baklid, Morten Solvang, Peter Steen och Kjell Veum. När årsmötet skall
fortsätta, skall gruppen redovisa sitt resultat.
Här ajourneras mötet och ny kallelse ska skickas ut.

Fortsättning på årsmötet, se nästa sida

Fortsatt föreningsstämma Båleröds Båtklubb
Datum:
Plats:
Närvarande:

14 augusti 2016
Ängen, Båleröd
Ca 40 medlemmar från Båleröds Båtklubb.

7.1 Motion om
bommar i
Båleröd hamn

Den tillsatta gruppen presenterade en bearbetad motion ”Motion om
egendomsrätt till bommarna”.
Vid byte av bom kan andelsägaren anskaffa ny eller begagnad bom som
måste tillfredsställa båtklubbens standard. Andelsägaren äger bommen, men
Båtklubben har förvaltningsrätt och förvaltningsansvar för bommarna.
Föreningsstämman beslutade att bifalla motionen.

8. Styrelsens
årsberättelse

Godkändes av föreningsstämman och lades till
handlingarna.

9. Revisorernas
berättelse

Godkändes av föreningsstämman och lades till
handlingarna.

10. Fråga om
fastställande av
resultat- och
balsansräkning
för
räkenskapsåret
2015

Resultat- och balansräkningen fastställdes av föreningsstämman.

11. Fråga om
beviljande av
ansvarsfrihet för
styrelsen

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

12. Beslut om
båtklubbens
överskott/underskott enligt
balansräkningen

Stämman beslutade att årets överskott överförs ny i räkning.

13. Faställande
av årlig avgift för
förvaltningskostnad och för
uthyrning

Föreningsstämman beslutade att årlig avgift för förvaltningskostnad och för
uthyrning ska vara oförändrad:
Årsavgift för båtplatser:
2,5 meter
800:3,0 meter
950:3,5 meter
1150:Avgift säsonghyra för båtplatser:
2,5 meter
1000:3,0 meter
1250:3,5 meter
1550:Vägavgift för icke medlemmar:
1030:Administration för icke medlemmar 900:Årsavgift för sjöbodar

300:-

Användning av istättningsramp (2 gånger)

250:-

14 Val av
styrelseledamöter
jämte suppleanter

Hela båtklubbens styrelse ställer sina platser till förfogande, varvid ny
ordförande samt 4 nya ledamöter ska röstas fram.
Ordförande 1 år (fyllnadsval). Ett förslag: Bjørn Hoftvedt.
Föreningsstämman valde Bjørn Hoftvedt
2 st ledamöter på 1 år: Förslag: Harry Olsson och Kent Mattsson.
Föreningsstämman valde Harry Olsson och Kent Mattsson.
2 st ledamöter på 2 år: förslag Anett Jansson och Malin Samuelsson.
Föreningsstämman valde Anett Jansson och Malin Samulesson.
Suppleant på 2 år: Lars Johnsson. Föreningsstämman valde Lars Johnsson.

15. Val av
revisor jämte
suppleanter

Val av revisor på 2 år. Förslag Gunilla Johansson.
Föreningsstämman valde Gunilla Johansson.
Val av suppleant, inga förslag.

16 . Val av
valberedning 1
ordinarie jämte 1
suppleant

Förslag Magnus Berggren och Morten Solvang.
Föreningsstämman valde Magnus Berggren och Morten Solvang på två år

17.Bestämmande
av värde på andel
i
brygganläggning
en och sjöbodad

Föreningsstämman godkände samma värde som föregående år.

18. Ersättning till
styrelsen och
andra

Föreningsstämman godkände samma ersättning till styrelsen och andra (900
kr) som föregående år.

19. Övriga
ärenden

Gruppen, omtalad under punkt 7.1. i dagordningen konkluderade med att det
är flera sidor vid båtklubbens verksamhet som måste gås igenom och tillåter
sig att föreslå att styrelsen får i uppdrag att göra en utvärdering av förslag
som gruppen sammanställt.
Gamla styrelsen kommer att avtackas vid senare tillfälle med blommor.

Vid protokollet
Wenche Klang, sekr.

Kenneth Ivarsson, ordf.

Justerare:
Lars Johnsson

Tore Oseli

