Protokoll fört vid årsmöte för Solna Båtsällskap
Plats: Matsällskapets Konferenscenter (kapellet), Bockholmsvägen 1, Solna
Datum: 2011-02-21 kl 19:00
Närvarande: 47 medlemmar var närvarande vid mötet.

§1

Frågan om mötets stadgeenliga utlysning
Styrelseordförande Arne Waldau hälsade alla medlemmar välkomna. Beslöts att mötet var
stadgeenligt utlyst.

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§3

Val av ordförande för mötet
Till ordförande på mötet valdes Ralph Emtemark.

§4

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare på mötet valdes Gunnar Andersson.

§5

Val av justeringsmän tillika rösträknare
Benny Lachmann och Crister Bäckström valdes till justeringsmän.

§6

Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2010
Arne Waldau gick igenom verksamhetsberättelsen i stora drag. Den finns även på SBS hemsida
www.sbs.nu. Verksamhetsberättelsen godkändes och beslöts läggas till handlingarna.

§7

Föredragning av räkenskapsredovisning för 2010
Jeanette Hellström gick igenom resultat- och balansrapport, se bilaga 1 och 2. Efter det att
revisionsberättelsen föredragits godkände årsmötet resultat- och balansrapporten.

§8

Föredragning av revisionsberättelsen
Bo Philip föredrog revisionsberättelsen, se bilaga 3.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010 enligt revisorernas förslag.

§ 10

Förslag till budget för verksamhetsår 2011
Jeanette presenterade styrelsens förslag för verksamhetsåret 2011, se bilaga 5 Årsmötet godkände
budgeten.

§ 11

Fastställande av avgifter
Jeanette presenterade styrelsens förslag till ändring av avgifter, se bilaga 4.
•
•
•
•

Vinterplats från 35 till 40 kr/m2.
Bryggavgift bredd från 130 till 135 kr och längd från 30 till 35 kr.
Friboj från 250 till 255 kr.
Landavgift sommar från 25 till 30 kr.

•
•
•
•
•
•

Mastkran/hus från 20 till 25 kr/m
Grindnyckel från 150 till 500 kr.
Sjösättning med lastbil/kran från 650 till 725 kr
Upptagning med lastbil/kran från 650 till 725 kr.
Sjösättning med slipen från 200 till 275 kr.
Upptagning med slipen från 200 till 275 kr.

Mötet beslöt enhälligt att fastställa den nya prislistan.

§ 12

Val av styrelse och revisorer
Rooney Asplund i valberedningens föreslog val av styrelse och revisorer. Årsmötet beslutade enligt
valberedningens förslag:
Styrelseuppdrag

Styrelsemedlem

Mandatperiod

Ledamot 1
Ledamot 2
Ledamot 3

Nils Lodin
Jeanette Hellström
Ove Hansson

2011-2012
2011-2012
2011-2012

Omval
Omval
Nyval

Suppleant 1
Suppleant 2

Leif Nybom
Johan Ek

2011
2011

Omval
Omval

Bo Philip
Axel Vännman
Gustav Holmius

2011
2011
2011

Omval
Omval
Omval

Revisorer
Revisor
Revisor
Suppleant

§ 13

Val av valberedning
Årsmötet omvalde valberedningen som således består av Rooney Asplund (sammankallande), HansChristian Hedberg och Per Nylén.

§ 14

Utdelning av vandringspriser
Christer Andersson (Putte) tilldelades Marina Norr vandringspris för sina mångåriga insatser för
klubben.
Vandringspriset för KM i segling kunde inte delas ut eftersom tävlingen avbröts pga svag vind.

§ 15

Övrig information och aktiviteter 2011
Arne Waldau berättade att klubben firar 50 år i år. En liten trycksak med klubbens historia skall tas
fram. Ralph och Kristian håller i detta och alla som har något att bidra med (bilder, historier mm) hör
av sig till Ralph och Kristian. De gamla ordförandena skall intervjuas.
Till hösten skall en 50-årsfest anordnas. Gunilla Edgren-Nybom, som tillsammans med Stefan Östh
sköter planeringen, har rekognoserat lämplig lokal och funnit Valvet festvåning på Skeppsholmen.
Hyra av lokalen förutsätter att vi beställer maten av Annorlunda Catering. Dryck kan vi ta med
själva. Tidpunkt 11/11 2011 vilket är ett kul datum som nästan exakt sammanfaller med klubbens 50årsdag. Mer information och inbjudan kommer under året.
Arne informerade om Jost Assmans förslag till utbyggnad av Alnässtugan med toalett och dusch.
Mötet ville att styrelsen skulle gå vidare med att ta fram underlag och priser.
Arne efterlyste några som kunde tänka sig att arbeta med it- och webfrågor och miljöfrågor.
Jost tog upp frågan om fast/rörligt elpris. Styrelsen har övervägt att binda elpriset men bedömde att
det inte var gynnsamt vid detta tillfälle.

Stig Höök frågade om kommande krav på tömningsstationer för båtklubbar. Arne informerade att det
inte är omedelbart förestående och att det knappast kan bli fråga om krav att båtklubbar skall
anordna tömningsstationer.

§ 16

Mötets avslutande
Arne förklarade mötet avslutat och inbjöd alla till restaurangen för en enkel förtäring.

Vid protokollet:

Justeras:

Gunnar Andersson
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Ralph Emtemark
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Justeras:

Crister Bäckström

Benny Lachmann

