Protokoll från föreningsstämma för Båleröds Båtklubb, Skee församlingshem,
lördag 28 juli 2018 kl.15,00
1. Mötet öppnandes av styrelsens ordförande som hälsade alla välkomna.
2. Fastställelse av röstlängd
Röstlängden godkändes.
3. Val av ordförande
Lars Johnsson till ordförande.
4. Val av sekreterare
Björn Hoftvedt valdes till ordförande.
5. Val av två justeringsmän
Jarle Rasmussen och Jerker Samuelsson valdes till justeringsmän.
6. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
Årsstämman godkände kallelsen.
7. Godkännande av dagordning
Årsstämman godkände dagordningen.
8. Styrelsens årsberättelse
Björn Hoftvedt läste upp delar ur verksamhetsberättelsen, och den godkändes av föreningsstämman.
9. Revisors årsberättelse
Stefan Olsson har gått igenom och kontrollerad räkenskaperna. Revisors årsberättelse blev godkänd.
10. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning. Resultat och balansräkning godkändes av
föreningsstämman.
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet.
12. Beslut i anledning av båtklubbens överskott eller underskott enligt balansräkningen.
Årsstämman godkände underskott efter avskrivning på 26 579,72 kronor.
13. Fastställande av årlig avgift för förvaltningskostnad
Båtplats
2,5m
800 kr
3,0m
950 kr
3,5m
1 150 kr
Avgift säsongshyra båtplatser
2,5m
1 000 kr
3,0m
1 250 kr
3,5m
1 550 kr
Sjöbod
300 kr

Vägavgift medlemmar och hyresgäster utanför Båleröd
Administration, ej medlemmar

1 250 kr
900 kr

Årsstämman beslutad att styrelsen skall överväga om hyresavgiften för sjöbodar borde höjas.
Bestämmande av ersättningsvärde på andel i brygganläggningen och sjöbodar
Andel i brygganläggningen
platserna 1 - 76 utan bom
5000 kr
platserna 23 och 54
5 000 kr
bom 3 600 kr
platserna 31 och 75
5 000 kr
bom 3 150 kr
plats 28
5 000 kr
bom 2 250 kr
platserna 77-92
bredd
bom
3m
6m
9 500 kr
bom 3 150 kr
3m
8m
9 500 kr
bom 4 200 kr
3,5m
6m
10 000 kr
bom 3 150 kr
3,5m
8m
10 000 kr
bom 4 200 kr
3,5m
utan bom
10 000 kr
3,5m utan bom
9 500 kr
Sjöbod nr 1-12
12 750 kr
Sjöbod nr 13-16
18 800 kr
14. Ersättning till styrelse och andra
Föreningsstämman godkände ersättning på 900 kr per person
15. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Det var inte inkommit motioner från medlemmarna.
Bryggorna är i gott skick, men flytelementen till södra bryggan borde bytas. Styrelsen hade inhämtad
offert på byte av flytelement på 190 000 kronor inklusive montering och föreslog för årsstämman att
acceptera offerterna.
Årsstämman godkände styrelsens förslag.
Efter inbrott i några sjöbodar och båtar fjol höstas hade styrelsen inhämtat offert på LED-lampor
med och utan rörelsedetektor. Styrelsen menade det inte var behov för lampor med rörelsedetektor
och föreslog att montera utan rörelsedetektor.
Årsstämman godkände styrelsens förslag.
Kostnaden för dessa två åtgärden kan inte täckas innanför ordinarie budget och styrelsen föreslog en
extra inbetalning på 500 kronor per båtplats.
Årsstämman godkände styrelsens förslag.
Båtklubben har fått ansökan från medlemmar av samfälligheten som inte är medlem av båtklubben
om att använda gästplatsen. Styrelsen anser att icke-medlemmar borde kunna boka gästplatsen mot
en avgift på 100 kronor dygnet. Styrelsen anser också att man inte skall kunna boka platsen hur länga
som helst och föreslår att platsen kan bokas för tre dagar i taget med möjlighet till förlängning om
inga andra har behov för platsen.
Årsstämman godkände styrelsens förslag.
16. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Björn Hoftvedt
Harry Olsson
Kent Mattson
Annette Paulsson
Marita Saether
Morten Solvang
Lars Johnsson

1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar
2 år kvar
2 år kvar
1 år kvar
1 år kvar

17. Val av revisor jämte suppleant.
Revisor
Stefan Olsson
Inga förslag på suppleant
18. Val av valberedning, 1 ordinarie.
Valberedare
Tore Oseli
Suppleant
Knut Schulz-Jänisch

2 år kvar
1 år kvar

19. Övriga ärenden.
Båleröd 2018-07-29
Björn Hoftvedt protokollförare
Justeras av
Jarle Rasmussen

Jerker Samuelsson

