Protokoll fört vid årsmötet för Solna Båtsällskap
Datum: 2010-02-09
Plats: Matsällskapet konferens och catering Sfären, Bergshamra, Solna
Närvarande: 47 medlemmar närvarade vid mötet.
§1

Frågan om mötes stadgeenliga utlysning.
Styrelseordförande Ralph Emtemark hälsade alla medlemmar välkomna.
Frågan om mötets stadgeenliga utlysning godkändes av mötet.

§2

Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§3

Val av ordförande för mötet.
Till ordförande på mötet valdes Gustav Holmius.

§4

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare på mötet valdes Magnus Trönell

§5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Morgan Isacsson och Per Nylén valdes som detta.

§6

Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2009
Verksamhetsberättelsen för 2009 föredrogs av Ralph Emtemark i valda delar.
Den finns även på SBS hemsida www.sbs.nu. Verksamhetsberättelsen
godkändes och beslöts läggas till handlingarna.

§7

Föredragning av budget och räkenskapsredovisning för 2009
Denna redovisades av kassör Jeanette Hellström, se bilaga 1 och 2. Efter det
att revisionsberättelsen föredragits godkände årsmötet resultat- och
balansräkningen.

§8

Föredragning av revisionsberättelsen
Denna föredrogs av Bo Philip, se bilaga 3

.
§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
På förslag av revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2009 enhälligt
av mötet.

§10

Presentation av kostnader för bryggor/fastställande av avgifter
Dessa föredrogs av Jeanette Hellström se bilaga 4.
Tre förändringar föreslås i avgifterna kommande verksamhetsår.
• Inträdesavgiften höjs från 1000 sek till 2000 sek
• Övergång från passiv till aktiv höjs från 800 sek till 1800 sek
• Nyckelavgift höjs från 100 sek till 150 sek
Föreslagna avgifter beslutade årsmötet att fastställa.
Att notera i samband med detta är att upptagning med lastbil hamnar vid
prissättning under upptagning av kran då dessa i dag bedöms som
kostandsneutrala.

§11

Förslag till budget för verksamhetsår 2010
Budget för 2010 föredrogs av Jeanette Hellström och godkändes enhetligt av
mötet. Se bilaga 2

§12

Val av styrelse och revisorer
Rooney Asplund i valberedningen föredrog förslag till val av styrelse och
revisorer.
Efter en diskussion om huruvida en suppleant skulle ha företräde till en post
som ledamot konstaterades att stagarna inte ger stöd för det, och mötet beslöt
att varje kandidat väljs oberoende av tidigare styrelseuppdrag.
Till ny ordförande för en mandatperiod om två år valdes Arne Waldau.
Övriga som valdes var:

§13

Styrelseuppdrag
Ledamot 4
Ledamot 5
Ledamot 6
Suppleant 1
Suppleant 2

Styrelsemedlem
Gunnar Andersson
Janne Engman
Kenth Söderlund
Leif Nybom
Johan EK

Mandatperiod
2010-2011 Omval
2010-2011 Omval
2010-2011 Nyval
2010
Omval
2010
Nyval

Revisorer
Revisor
Revisor
Suppleant

Bo Philip
Axel Vännman
Gustav Holmius

2010
2010
2010

Omval
Omval
Omval

Val av valberedning
Mötet omvalde Rooney Asplund och Hans-Christian Hedberg och valde av Per
Nylén. Rooney Asplund valdes som sammankallande.

§14

Motion från Johan Ek
En motion hade kommit till styrelsen. Motionen kom in en dag för sent enligt
våra stagar, men den avgående styrelsen valde trots detta att ta upp den på
årsmötet. Motionen berör obligatoriskt klubbjobb och vakttjänst.
Styrelsens förslag beträffande till denna motion var att det tillsätts en grupp för
att utreda dessa två frågor, med en representant från styrelsen och två från
övriga medlemmar. Målsättningen är att gruppen skall komma med ett förslag
till vårmötet 2010.
Årsmötet beslutande i enlighet med styrelsens förslag.
Som medlemmarnas representanter valdes Jost Assman och Toralf Blomberg

§15

Utdelning av vandringspriser
Marina Norr vandringspris tilldelades Kristian Lagerkrantz för sina insatser inom
miljöområdet för SBS.
Vandringspris tilldelades Peter Thelander för hans vinst i KM 2010.

§16

Aktiviteter under 2010
Ralph Emtemark informerade om det fortsatta samarbetet med SS Brunsviken,
tex motorkurs och kräftskriva.

§17

Mötets avslutande
Ralph Emtemark tackades för sina år som ordförande.
Mötet avslutades och därefter intog mötesdeltagarna kaffe och smörgås i
restaurangen.
Vid protokollet

Justeras

Magnus Trönell
Sekreterare

Gustav Holmius
Ordförande

Justeras:

Per Nylén

Morgan Isacsson

