Ordinarie föreningsstämma
Björkviks Båtklubb
Hållen den 18 januari 2014
Plats:
Restaurang Björkviks Bistro,
Björkviks brygga, Ingarö

§1

Årsmötets öppnande

Mötet öppnas och närvarande medlemmar hälsas välkomna
av föreningens ordförande Hans Dertell

§2

Fastställande av röstlängd
för mötet

Röstlängden visar 48 närvarande medlemmar

§3

Val av ordförande och
sekreterare för mötet

Mötet väljer till ordförande Bertil Krakenberger och till
sekreterare Helena Trotzig

§4

Val av protokolljusterare
tillika rösträknare

Mötet väljer Stefan Pettersson och Per Sternås

§5

Fråga om mötet blivit
utlysts på rätt sätt

Ja. Utskick och kallelse gjordes i mitten av december, i god
tid enligt stadgarna

§6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§7

a.Styrelsens
verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen
handlingarna

godkändes

och

lades

till

b.Styrelsens
förvaltningsberättelse
Presenterades av Franz Aichhorn, godkändes och lades till
(balans- och resultaträkning) handlingarna

Sign ordf
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Sign just

Sign just

§8

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen är granskad enligt god revisionssed.
Presenterades av Staffan Hermansson
Lades till handlingarna

§9

Fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för styrelsen för
den tid revisionen avser

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året

§ 10

Fastställande av
verksamhetsplan samt
behandling av budget för det
kommande verksamhetsåret

Verksamhetsplanen fastställdes.
*En post i utskicket korrigeras;
Rättas från 160´ kronor till 105´ kronor efter att amortering
gjorts.
*Förstärkningsarbeten på Balticbryggan kommer behöva
göras, bl.a rikta nedre bryggdelen som ”satt sig”.
Svårbedömt hur stort arbete som behövs. För styrelsen
presenterade Franz en kostnadsuppskattning om ca 100.000
kronor att åtgärda Balticbryggan. Denna reparation kan lösas
av en avgiftshöjning. Beslutas av styrelsen.
*Båtbottentvätt/ toatöming ej aktuellt i dagsläget.
Alternativet på sikt är ett samarbete med Säbyviken och
Småängsviken. I dag finns möjlighet för toatömning vid
Tallholmen.
Enligt beräkningar skulle en sådan anläggning kosta ca
1.000.000 kronor att installera.
Övriga aktiviteter som planeras under året är: Städdagar vår
och höst, 27/4 samt 12/10, fortsatta dykarbeten för att ta bort
stenar och andra hinder, sensommarfest på bryggan,
sjösättning och torrsättning

§ 11

Fastställande av avgifter

Medlemsavgiften oförändrad. Styrelsen har mandat att
bestämma båtplatsavgifterna

§ 12

Fastställande av arvoden till
styrelse, revisorer,
suppleanter och övriga
funktionärer

Arvode till styrelsen på totalt 35 000 kr och till revisorerna
på totalt 2 000 kr fastställdes.
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§ 13

Behandling av styrelsens
förslag och i rätt tid
inkomna motioner

Styrelsen föreslag att årets resultat överförs till nästa år
godkännes.
Inga motioner har inkommit

§ 14

Val av styrelse
a. Ordförande

Hans Dertell 1 år, omval

b. Styrelseledamöter

Franz Aichorn 2 år, omval
Kent Söderqvist 2 år, omval
Helena Trotzig kvarstår 1 år,
Ulf Falkenberg kvarstår 1 år
Alf Segergren 2 år nyval

c. Styrelsesuppleanter

Jan Forsman, omval
Jan Pagmar, nyval
Nils Hellström, nyval
Stig Sundberg, nyval

d. Revisorer

Staffan Hermansson, omval 1 år, sammankallande
Carina Löfgreen, omval 1 år

e. Revisorsuppleant

Valeri Surell omval 1 år

f.

§ 15

Valberedning

Övriga frågor

Bertil Krakenberger, sammankallande, omval
Conny Bjellfors, omval
Anita Kringberg, nyval
Sjösättnings/räddningsrampen dålig. Är ofta för grunt för att
sjö/torrsätta. Denna kan ej förlängas utan att ny förhandling
behöver vidtas med MSV eftersom den inkräktar på deras
område. Förslag från Brauner att höja avgiften för att kunna
åtgärda denna ex gräva ur eller ändra lutning.
Kanten på Vägverkets brygga är sliten och i dåligt skick.
Riskabelt vid sjö/ torrsättning att den skadar båten. Medlem
undrar om styrelsen varit i kontakt med Vägverket angående
reparation. Styrelsen svarade att man varit i kontakt med
ägaren ett flertal gånger men att inga åtgärder vidtagits.

§ 16

Årsmötet avslutas

Sign ordf

Årsmötet avslutas av ordförande
Medlemmarna tackas för sin närvaro.
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Ordförande

Sekreterare

Bertil Krakenberger

Helena Trotzig

Justerare

Justerare

Stefan Pettersson

Per Sternås
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