
Ordinarie föreningsstämma
Björkviks Båtklubb

Tid och plats
2017-01-14 kt 10.00 - 11.00
Brunns skola, matsalen

Gäller verksamhetsåret 20 16

§1 Årsmötet öppnas Mötet öppnas och närvarande medlemmar hälsas
välkomna av foreningens ordforande Hans Dertell

§2 Fastställande av röstlängd fiir
mötet

Röstliingden fastställdes till 36 nårvarande
medlemmar

§3 Val av ordft)rande och
sekreterare for mötet

Mötet väljer Per Kringberg till ordfijrande och
Lena Söderblom Ström till sekreterare flör mötet

§4 Val av protokolljusterare
tillika röstrdknare

Per Stemås och Ulf Falkenberg

§s Fräga om mötet utlyst pärätt
sätt

Ja. Utskicket gjordes i god tid enligt stadgama

§6 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes

§7 a. Styrelsens
verksamhetsb erättel se

b. Styrelsens
ftirvaltningsb erättel s e

Skickats hem till medlemmarna ftir genomläsning.
Inga frågor uppkom

Skickats hem till medlemmarna ftir genomläsning
Frågor. 6.000 kr i böter innerbär att det finns
medlemmar som inte betalat in sina böter ftr
missade nattvakter och avsaknad av årets
medlemsmärke på båten.
Revisorerna har godkåint verksamhets- och
florvaltningsb erättel s e
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§8 Revisionsberättelse Gerold Ekström foredro g revisionsberättelsen och
räkenskaper är granskade enligt god revisionssed.
Overskott av årets resultat överftirs till kommande
råikenskapsår. Tillstyrker ansvarsfrihet fiir
styrelsen. B erättelsen lades till handlingarna.
Revisionsberättelsen var inte underskriven vid
utskickstillfället men uppl äsning av densamma
godkiindes.

§e Fråga om ansvarsfrihet åt
styrelsen for den tid
revisionen avser

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet for det gånga året

§10 Fastställande av
verksamhetsplan/ budget ftir
det kommande
verksamhetsåret

I

Utskickat till medlemmarna i god tid. Hans
informerade historik om att BBK renoverat Baltic
och den måste också kontrolleras i år och dykare
kommer att ta upp gamla bojstenar och kättingar
till bryggorna måste ses över och byas vid fehov.
Rampen ska ses över. Elforbrukningen på Baltic
togs upp ddr eluttagen sitter närabätama.
Beslutades att ge uppdrag till styrelsen att se hur
klubben kan ta ut en ersättning flor elanvåindning på
Baltic.
Verks amhetsplan/bud get fastställdes o ch läggs till
handlingarna

§11 Fastställande av avgifter Inga forändrade avgift er fiireslås. Arbetsavgift en
återbetalas som tidigare till dem som närvarar.

§12 Fastställande av arvode till
styrelse, revisorer.
Suppleanter och övriga
funktionåirer.

Styrelsen beviljas att själva ftirdela arvodet inom
sig, ordinarie och suppleanter samt funktionärer
Summan är som tidigare 30.000 kr. För revisorer
är summan som tidigare 2.000 kr.

§13 Behandling av styrelsens
fiirslag och i rätt tid inkomna
motioner från medlemmar.

Inga motioner har inkommit

lTgwo
Sign sekr

,/$-
i'/0/ ztr

sign just 

fr
I ?ora
Sign just

(

rt



§14 Val av.

a. Ordfiirande
b. Styrelseledamöter

c. Styrelsesuppleanter
d. Revisorer

e. Revisorsuppleant
f. Valberedning.

a. Nyval av Lennart Nilsson Sönne 1 år till2018
b.Nyv3l, 2 åx av Fredrik Lillienwall och
Hans Ostman. Omval 2 är av Stig Sundberg, dvs.
alla he till 2019. Alf Segergren och Kent
Söderqvist kvarstår 1 år, dvs. till 2018
c. Nyval av Ann Bertling och Patrik Bohjort 1 år.

d. Nyval av Ingemar Svensson.
Omval av Gerold Ekström, bädapäl är
e. Omval av Christer Ericson pä I ån

f. Nyval och sammankallande Hans Dertell.
Omval av Anita Kringberg och Stina Rosenquist -
Lundgren, päl är

§15 Öwiga frågor Hans Dertell avtackades med blommor,
presentkort och med en varrn applåd ftir sitt
engagemang och sin tid som ordfiirande i
båtklubben

§16 Mötets ulrt.rtu,ra"
I

Ordftirande Per Kringberg avslutLr årsmötet och
tackar deltagande medlemmar for ftirtroendet och
visat intresse

Ordforande Sekreterare

furk'"
Per Kringberg Lena Söderblom Ström

Justerare Justerare

Fw,%'å,
Per Sternås Ulf Falkenbere /

/ fotl o
Sign selrx§*-

i'/ci,{g
Sign just

l7ot2t
SiSn just 

UF

nurr{,
signorolK

L{fru/il/4


