Nr 1, 2012
Nu har arbetsåret 2013 startat!
Arbetet med att modernisera den gamla klubbstugan har startat. Etapp 1: Trallgolv, golvbjälkar och halva kansliet är demonterat, marken
utjämnad, frigolit och armering utlagd och
bottenplattan i f.d. uterummet är gjuten och i
samma nivå som inre lokalen. Nu ska innerväggen rivas, stålbalk läggas in och nya
isolerade glaspartier sättes in. Vi hoppas vara
klara till sjösättningen.

Årsmötet
Årsmötet kommer att hållas Lördag den 23
mars kl. 14.00. Kallelse på nästa sida.
____________________________________
Kansliet
Öppet: mån-onsdag samt fredag 8-13
Maj – Aug. är öppettiden mån-fre. 8-12
Tel. 0340-670707
Mail: info@tbs-tbk.org
Hemsida: www.tbs-tbk.org

Nial

____________________________________

Tore

Årsavgifterna!
Fakturering sker så snart årsmötet har fastställt avgifterna. Dvs. början av april.

Leif
Hasse
Kalle

Här är några ur frivilligkåren under en kaffepaus!

Hamnsamarbete
I samarbete med Marknad Varberg, Varbergs
innerhamn, Getterön och Bua och vi gjort
reklamfilmer för våra hamnar, som spelades in i
somras och av dessa är Bua och
Varberg/Getteröns filmer klara och våran film
ska bli klar inom kort. Länkar till filmerna
kommer att läggas på hemsidan.
Dan

KALENDER 2013
Arbetsdag den 6 april
Sjösättning den 20 april
Tiden går ju fort och om knappt 2 månader
är det dags att sjösätta, så passa på att köp
hem vax och fernissa och bottenfärg (av rätt
sort!)
Arbetsdag den 4 maj
Utförligare kalender i nästa nr.

Porto

TRÄSLÖVSLÄGE BÅTKLUBB Ek.för.
TRÄSLÖVSLÄGE BÅTSÄLLSKAP
Kallelse till Årsmöte för arbetsåret 1/1 2012 – 31/12 2012
Tid: lördag 2013-03-23 klockan 14.00
Plats: OBS!! På grund av ombyggnad av klubbhuset hålles årsmötet på
Restaurang Hamnbryggan, småbåtshamnen Läjet

Föredragningslista

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Val av mötesordförande.
Val av protokollförare.
Val av två justeringsmän/rösträknare.
Fråga om stämma utlysts i behörig ordning.
Fastställande av röstlängd.
Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret: a) TBK
b) TBS.
Revisorernas berättelser: a) TBK b) TBS.
Fråga om fastställande av balans & resultaträkning: a) TBK b) TBS.
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen: a) TBK b) TBS.
Beslut i anledning av föreningens vinst förlust enligt balansräkning: a) TBK
b) TBS.
Beslut angående ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
Val av styrelsens ordförande.
Val av styrelseledamöter
a) TBK: 2 st. ordinarie på 2 år samt 3 suppleanter på 1 år
b) TBS: 2 st. ordinarie på 2 år samt 4 suppleanter på 1 år
Val av revisorer jämte suppleanter (2 st. + 2 st.)
Val av valberedning (ordförande + två ledamöter)
Fastställande av budget. Årsavgifter och hyror..
Övriga frågor.
Handlingarna finns tillgängliga i klubbhuset från fredag 2013-03-15__

Avsändare
Träslövsläges Båtklubb – Båtsällskap
Fiskehamnsvägen 4
432 75 TRÄSLÖVSLÄGE

