Protokoll för Årsmöte 2021 i Solna Båtsällskap
Tid: Tisdagen den 23:e Februari, klockan 19:00
Plats: Digitalt möte via Teams.
Dagordning
§1

Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Mötet var stadgeenligt utlyst.

§2

Upprättande av röstlängd för mötet
Röstlängden laddades hem via deltagarlistan i Teams av Johnny och Mathias.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av medlemmarna.

§4

Val av ordförande för mötet
Ralph Emtemark valdes till årsmötets ordförande

§5

Val av sekreterare för mötet
Johnny Tydal valdes till årsmötets sekreterare

§6

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare valdes:
Joachim Erlandsson 1867
Johan Ek 683

§7

Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2020
Lars gick igenom verksamhets- och förvaltningsberättelsen. Alla dokument som visades
på årsmötet var upplagda på hemsidan i god tid innan årsmötet.

§8

Föredragning av ekonomin 2020
Olov berättade om ekonomin, resultat och balansräkning. Inga pliktavgifter debiterades
under 2020, däremot betalades det tillbaka något. 50st nya nycklar köptes. De båtar som
låg kvar på land räknades som sjösatta. Klubben har ca 500kkr i likvida medel.

§9

Revisorernas berättelse
Revisorerna med Niklas Holzberg i spetsen uttalade sig om årsbokslutet och
förvaltningen och det var glädjande nog helt utan anmärkning!

§10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Medlemmarna röstade och styrelsen fick ansvarsfrihet.

§11

Förslag till budget 2021
Budgeten gicks igenom av Olov. Budgeten fastställdes av årsmötet.

§12

Fastställande avgifter, styrelsearvode och budget för 2021
Avgifter, styrelsearvoden och budget för 2020 fastställdes enligt förslaget.
Det stora var att investeringsavgiften döps om till Investerings- och underhållsavgift
och sänks till 250kr under år 2021.

§13

Fastställande av verksamhetsplan 2021
Lars gick igenom verksamhetsplanen. Värt att nämnas är att SBS fyller 60 år i
år och vi hoppas kunna anordna ett jubileumsfirande. Den föreslagna
verksamhetsplanen fastställdes.

§14

Motioner
Fyra stycken motioner och två propositioner hade inkommit innan mötet.
Mathias Ohlsén berättade om propositionen gällande båtplatskön. Det blev lite frågor
och diskussion angående båtplatskön och båtplatser. Propositionen godtogs av årsmötet.
Olov berättade om propositionen gällande uppsägning av sommar- eller vinterplats.
Denna proposition godkändes också av årsmötet.
Motion nr 1 angående kranavgifterna gicks igenom av Olov. Motion nr 1 avslogs av
årsmötet.
Motion nr 2 angående slipsavgiften. Lars Sjöö gick igenom och svarade på
motionen. Motionen ändrades lite och årsmötet beslutade att vid ordinarie
sjösättning och upptagning betalas 350kr till klubben. Vid användning av slipen
utöver dessa tillfällen betalas 500kr som fördelas mellan klubben och operatören enligt
överenskommelse.
Motion nr 3 angående investeringsavgiften. Olov gick igenom motionen och förklarade
sin tanke angående investeringsavgiften. Årsmötet avslog denna motion.
Motion nr 4 angående om scouternas representant som styrelsemedlem. Lars gick
igenom denna motion och Mathias berättade lite historia om detta. Diskussion följde
och styrelsen får diskutera denna motion vidare för att hitta en lösning.

§15

Val av styrelse och revisorer
Bengt Utterström berättade om valberedningens arbete vilket har försvårats av Corona
eftersom det inte har gått att mingla på de ordinarie klubbmötena. Bengt berättade om
anledningen till att Lisa som sitter i valberedningen föreslås till att sitta i styrelsen
Valberedningens förslag till styrelse antogs av medlemmarna:
Namn:
Lars Sjöö, 1776
Johnny Tydal, 1470
Olov Stenbäck, 1504
Joachim Erlandsson, 1867
Alejandro Hildago, 1810
Mia Malmenäs, 8
Stig Eriksson, 1187
Lisa Hirschberg, 1870
Matti Borgenbrant

Titel:
Ordförande
Ledamot, sekreterare
Ledamot, kassör
Ledamot, vice kassör
Ledamot, vice hamnkapten
Ledamot, miljö
Ledamot, hamnkapten
Suppleant
Suppleant

Väljs till och med år:
2021
2022, omval
2022, omval
2021
2022, nyval
2021
2021, omval
2021, nyval
2021, nyval

Valberedningens förslag till revisorer antogs av medlemmarna. Till revisorer valdes:
Namn:
Niklas Holzberg, 1788
Renata Urbanska, 1872
Rafaels Amolin 1822

Titel:
Revisor
Revisor
Suppleant

Väljs till och med år:
2021, omval
2021, nyval
2021, omval

§16

Val av valberedning
Till valberedningen valdes genom omröstning:
Bengt Utterström 1809, ordförande
Rafaels Amolin 1822
Andreas Fahlman 1293

§17

Hamn- och varvsfrågor
Stig berättade kort om detta. Huvudarbetet 2021 kommer att vara eljobb på Bockis och
Borganäs.

§18

Miljöfrågor
Mia höll en presentation om vad som hänt inom miljöområdet 2020. Presentationen
kommer att läggas upp på hemsidan.

§19

Avslutning
Lars och Ralph avslutar mötet. Mathias Ohlsén kommer att tackas av vid tillfälle.
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