Protokoll
Ordinarie föreningsstämma
Björkviks Båtklubb

Gäller verksamhetsåret 2018

Tid och plats:

23 januari 2018 kl 19:00-20:30
Ätervalls resturang Ingarö
§1

Årsmötetöppnas

Mötet öppnas och närvarande medlemmar hälsas
välkomna av föreningens ordförande Fredric
Lillienwall

§2

Fastställandeav
röstlängdför mötet

Röstlängden visar 47 närvarande medlemmar

§3

Val av ordförandeoch
sekreterare för mötet

Mötet väljer Per Kringberg till ordförandeoch Patrik
Bohjort till sekreterare för mötet

Val av protokolljusterare

J Jan Holmstedt och Kent Söderqvist

§4

tillika rösträknare

§5

Fråga om mötet utlyst på Ja. Utskick gjordes i tid enligt stadgarna
rätt sätt

§6

Dagordningen fastställdes

Fastställande av

dagordning
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§7

a, Styrelsens
verksamhetsberättelse

Skickats till medlemmarna för genomläsning.
Ordförande Fredric Lillienwall ger igenom
verksamhetsberättelsen

Fråga från medlem - Vad är problemet med
sjösättningsrampen?
Fredric Lillienwall redogörför problemet med att det
behöver grävas ut mer och att man i

nuläget behöver prioritera arbetet med bryggorna.

b, Styrelsens
förvaltningsberättelse

Skickats till medlemmarna för genomläsning.
Fredric Lillienwall kommenterade balans- och

resultaträkningen.

§8

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen presenterades av Ingemar
Svensson. Räkenskaperär granskade enligt god
revisionssed.

Revisorerna tillstyrker att årsstämmanfastställer
verksamhetsberättelse med förslag på
vinstdisposition, resultat- samt balansräkning
Revisorerna tillstyrker samtliga revisionspunkter.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsstämman fastställde verksamhetsberättelse
med förslag på vinstdisposition, resultat- samt
balansräkning.

§9

Fråga om ansvarsfrihet åt Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet ät styrelsen
styrelsen för den tid
förverksamhetsåret.
revisionen avser

§10

Fastställande av
verksamhetsplan/ budget
för det kommande
verksamhetsåret

Hans Östmanförtydligarden förändradesituationen
kring moms för båtplatser. Detta
betyder att det blir moms-péslag på 25% pä
platsavgiften.
Detta betyder också möjlighet för momsavdrag för
klubben.

Fråga från medlem angående avskrivningsplanen?
Svar - Klubben mål att följa SBU's
rekommendationer. Där är inte klubben än.

Stämman godkännerVerksamhetsplan/budgetför
kommande är.
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§11

Fastställande av avgifter

Hans Östmanredogör för varför klubben inte kan
ändra medlemsavgiften och
platsavgiften.
Stämman fastställer avgifterna.

§12

Fastställande av arvode

Inga förändringar kommer ske.

till styrelse, revisorer,
suppleanter och övriga

Stämman fastställer arvode till styrelsen, revisorer,

suppleanter och övriga funktionärer.

funktionärer

§13

Behandling av styrelsens
förslag och i rätt tid

Styrelsens förslag behandlades.

inkomna motioner från
medlemmarna

Önskemålom att bordlägga förslaget lyfts.
Stämman beslutar att inte bordlägga förslaget med 32 mot

en bordläggning och 7 för.
Röstning på alternativen i förslaget: Röstberättigade
inklusive fullmakter 47st

Förslag 1 - O röster
Förslag 2-5 röster
Förslag 3-35 röster
Stämman beslutar genom röstning för förslag 3. Detta

innebäratt ingen vinteruppläggning av någontyp av båt
är tillåten.

§14

Val av:
a. Ordförande

a. Hans Östman,(nyval 1 år)

b, Styrelseledamöter

b. Fredric Lillienwall, Stig Sundberg, (omval 2 år)
Jan Holmstedt (nyval 2 år), Patrik Bohjort, Kent
Söderqvist, Alf Segergren (kvarstår 1 år)

c, Styrelsesuppleanter

c. Lennart Nilsson Sönne (omval 1 är) Stina

Rosenqvist Lundgren (nyval 1 är)

d, Revisorer

d. Christer Ericsson (sammankallande),
Gerold Ekström (omval 1 år)

e, Revisorsuppleant

e. Johan Törsleff (nyval 1 er)

f, Valberedning

f. Erik Sjwkowski, Niclas Enqvist, Eva Branelius
(nyval 1 er)
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§15

Övrigafrågor

§16

Mötets avslutande

Fråga kring varför medlemmar som inte har båt inte
kan ha nyckel till bommen.
Hans Östmanoch Kent Söderqvistbesvarar frågan.

OrdförandePer Kringberg avslutar årsmötetoch
tackar deltagande medlemmar för visat intresse.

Ordförande

Sekreterare

Hans Östman

Patrik Bohjort

Justerare

Justerare
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Kent Söderqvist

Jan Holmstedt
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