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Protokoll {ört vid årsmöte fiir HöIö Båtklubb 2016103-12
i Wij Gammelgård.

$1.

Mötets öppnande
Ordftirande Sven Johansson hiilsade alla medlemmar våilkomna och ftirklarade mötet öppnat.
Uppsluhingen på årsmötet var katastrofalt dåiig, endast 7 medlemmar deltog. Enligt
ska minst 9 medlemmar nåirvara. De nåirvarande enades om att mötet skulle
genomftiras fots detta. Vi (årsmötesdeltagarna) uppmanar de medlemmur som har något att
invåinda mot årsmötets genomfiirande att påtala detta lor styrelsen inom 4 veckor, varvid vi
kommer att kalla till ett nytt årsmöte.
Anledningen till att vi genomfiirde mötet trots rådande situation var ekonomiska och att det
skulle innebåira en ftirskjufiring av hela såisongen. Om styrelsen inte beviljas ansvars&ihet, kan
vi inte arbeta vidare med fäkturering, bokning av sjösättning, planering av arbeten etc.
Uppstår denna situation niista årsmöte kommer vi att avblåsa mötet och bjuda in till ett nytt
årsmöte med de konsekvenser det ftir.

$2.

Godkännande av dagordningen
Föreslagen dagordningen godkåindes med tillägg om ftJrslag

till hedersmedlem under öwiga

frågor.
$3.

Fråga om mötet är stadgeenligt ut$st
Ärsmötet beslutade att godkåinna kallelsen.

$4.

Val av mötesfunktionärer:
a) ord{örande
Till ordftirande valdes Sven Johansson.
b) sekreterare

Till

c)

sekreterare valdes Lars Nordström.

protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Rune Sandberg och Rasmus Thomsen

$5.

Styrelsens årsberättelse
Ordftiranden fiiredrog årsberättelsen, som godkåindes av mötet.

$6.

Sörmlandskustens Båtlörbund (SKBF), information
Sven har inte haft möjlighet att delta på årsmötet. Inget protokoll fran årsmötet utskickat.

$7.

Miljöfnågor, information
Oklart vad som håinder med toalett frågan samt spolramp. Tendensen
bottenmåla utan tvättar botten istiillet.

$8.

åir

att allt fler låter bli att

Skrivelser och rapporter
Inga speciella skrivelser eller rapporter har inkommit.

$9.

Revisorernas berättelse
Ordfiirande ftiredrog revisorernas berålttelse, dåir de ftireslår ansvarsfrihet ftir styrelsen.
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$10. Ansvarsfrihet liir styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret 2015.

$ll.

Val av kassör Iör två år
Till kassör valdes Jan Skillstedt

$12. Val av 1 styrelseledamot bryggplatsansvarig fiir två år
Till bryggplatsansvarig styrelseledamot valdes Lars Nordström
$13. Val av I styrelseledamot för två år
Till styrelseledamot valdes Jerry Nilsson
$14. Val av styrelsesuppleant för ett år
Till styrelsesuppleant valdes Mats Lundgren
$15. Val av två revisorer fiir ett år
Till revisorer valdes Leif Edström och Anita Wall.
$16. Val av revisonsuppleant för ett år
Valberedningen har inte lyckats hitta någon kandidat. Förslaget åir att styka denna post och
till nåista årsmöte åindra stadgarna så att denna post stryks.

$17. Val av valberedningskommitt6 2 personer fiir ett år
Till valberedningskommittd valdes Rasmus Thomsen någon ytterligare

person har

valberedningen inte hittat.

$18. Val av ombud tiII Wij Gammelgårds årssammanträde
Till ombud ftir Wij Gammelgårds årssammantriide valdes Rune Sandberg
$19. Val av miljöombud
Till miljöombud valdes Jan Skillstedt

$20. Val av I hamnfogde {ör två år
Till hamnfogde valdes Björn Hammarsten
$21. Fastställande av följande avgifter för 2016 alla oföråndrade från 2015
Ärsmötet godkåinde ftiljande avgifter ftir 2016:
Bryggplatser: A12,4m 1350 kr, B 2,5m 1450 kr, C 3,0m 1550 kr,
D 3,5m 1700 kr, E 4,0m 1850 kr
Medlemsavgift 600 kr
Inträdesavgift 500l<r
Bojplats 1000 kr
Släpjolle- 100 kr
Nyckeldeposition 400 kr

a)

b)
c)
d)
e)
D
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g)
h)
i)

Nyckelåteraktivering 500 kr
Båtuppläggningsplats, vinter 250 kr/båt
Trailerplats, sommar 150 kr/trailer

$22. Fastställande av kostnadsersöttningar tör 2016 alla oilörändrade från 2015
fusmötet godkände ftiljande kostnadsersättningar fttr 2016 alla oftiråindrade fran 2015:
Ordftirande, Kassör, Bryggplatsansvarig och Hamnfogde, 999 kr/år + 100 kr/man i
telefonersättning
Arbete i hamnen 50 kr/tim
Styrelsemöte I 50 kr/möte
$23. Planer för 2016
Styrelsens fiirslag tu att fortsätta ftirra årets frrslag angående fiirdigstiillande av
upptagningsramp, en ny toalett i anslutning till upptagningsrampen. Vi är också enligt lag
tvungna att införskaffa tömningsanordning ftir septiktankar, tåinkt samverkan med Ytter
Eneby BK utgår då dom lagt sina planer på is.
Vi kommer också att renovera bastun då den har brunnit, orsaken var konstnrktionsfel. Vi
avser också att byta bastuaggregat då nuvarande iir ofttrtj,inligt.
Fraga fran Rune Sandberg: om vi har överkapacitet i avloppstanken kan vi då utnyttja det till
att sälja tömningstjänster till andra utanft)r klubben? Vi i styrelsen anser att det inte är görligt
pga. Afi vi inte har någon bemanning och att vi blir momspliktiga.
Årsmötet godkiinde planema ftir 2016.
$24. Budget2016
Ordfiirande drog budget ftir 2016, årsmötet godkåinde ftireslagen budget.
$25. Övriga frågor
Ordftirande frreslog att utse Leif Edshöm till hedersmedlem, mötet beslöt att utse Leif
Edström till hedersmedlem.
$26. Avslutning.
Ordftirande tackado ftir visat intresse och örklarade mötet avslutat.

*f-

Lars Nordström

Sven Johansson

Sekreterare
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