SOLNA Båtsällskaps Årsmöte 2016
Kyrksalen Matsällskapets, Bockholmsvägen 1, 5tr, Solna
Tisdag den 16 februari 2016 kl. 19.00

§1

Mötet öppnades
Styrelseordförande Jan Engman hälsade 67 stycken närvarande medlemmar välkomna.

§2

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Beslöts att mötet var stadgeenligt utlyst.

§3

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§4

Val av ordförande för mötet
Kristian Lagercrantz valdes till mötets ordförande och tackade för förtroendet.

§5

Val av sekreterare för mötet
Ove Hansson valdes till mötets sekreterare.

§6

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Hans-Christian Hedberg och Toralf Blomberg valdes till justeringsmän.

§7

Förslag från styrelsen om uteslutning av en medlem
Christer Putte Andersson redogjorde ingående för händelsen som föranleder att
styrelsen föreslår uteslutning av medlem.
Den aktuelle medlemmen förklarade sin synvinkel och bad samtidigt om ursäkt.
På anmodan lästes båtklubbens berörda ordningsregler upp. Under rubriken
Hamnfrågor: ’Du äger inte rätt att låna ut, hyra ut eller överlåta din hamnplats.’
Mötet får frågan om medlem ska uteslutas. Vi får ett Ja av medlemmarna. Frågan
ställdes till mötet om det finns någon som har en annan synpunkt och ingen hade något
att invända. Medlem utesluts.

§8

Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2015
Det fanns osäkerhet var på hemsidan verksamhetsberättelsen kunde hittas. Därför
visades den via projektor och mötesdeltagarna kunde läsa själva.
Verksamhetsberättelsen godkändes och det beslöts att lägga den till handlingarna.
Verksamhetsberättelsen finns i sin helhet på SBS hemsida www.sbs.nu under fliken
’Praktisk info’ och ’Dokument, regler och protokoll’.

§9

Föredragning av räkenskapsredovisning 2015
Olov Stenbäck gick igenom resultat- och balansrapport, se dokument: ’ekonomiska
rapporter årsmötet’. Olov meddelade att det fanns papperskopior att få i lokalen.
Redovisningen godkändes och det beslöts att lägga den till handlingarna.

§10

Föredragning av revisionsberättelsen
Bo Philip föredrog revisionsberättelsen. Dokument ’Revisionsberättelse’
Axel Vännman gick igenom två anmärkningar:
Det går inte att återfinna protokollförda beslut (tre stycken) på införskaffat material.
En utskickad faktura bokförs först då betalning sker och inte då fakturan skickats ut till
medlem.

§11

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Efter det att revisionsberättelsen föredragits beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2015
enligt revisorernas förslag.

§12

Förslag till budget 2016
Olov Stenbäck presenterade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2016, se
dokument: ’ekonomiska rapporter årsmötet’.
Mötet godkände budgetförslaget.

§13

Fastställande av avgifter
Olov Stenbäck presenterade styrelsens förslag att vi behåller alla avgifter från
föregående år. Mötet godkänner styrelsens förslag om oförändrade avgifter.

§14

Val av styrelse och revisorer
Valberedningens förslag redogjordes av mötets ordförande. Val av styrelse och
revisorer beslutades enligt valberedningens förslag:
Ordförande
Ledamot 1
Ledamot 2
Ledamot 3
Ledamot 4
Ledamot 5
Ledamot 6
Suppleant 1
Suppleant 2

0775
1504
1118
1350
1393
0683
1667
1809
1565

Jan Engman
Olov Stenbäck
Ove Hansson
Leif Nybom
Karin Claesson
Johan Ek
Helena Nilsson
Bengt Utterström
Mathias Ohlsén

2016-2017
2015-2016
2015-2016
2016-2015
2015-2016
2016-2017
2016-2017
2016
2016

Omval

Omval
Omval
Nyval
Nyval
Nyval

Revisor
Revisor
Suppleant

§15

1550
1802
0630

Axel Vännman
Bengt Boström
Gustav Holmius

2016
2016
2015

Omval
Nyval
Omval

Val av valberedning
Årsmötet valde valberedningen för år 2016 som består av Robert Tingvall
(sammankallande), Toralf Blomberg och Jost Assman

§16

Motioner till årsmötet
Inga motioner har inkommit.

§17

Hamnfrågor och varvsfrågor
Christer Putte Andersson redogjorde för att vi behöver byta hammarband på vissa
bryggor. Nya y-bommar kommer monteras. Urpumpning av vatten från samtliga
pontonbryggor behöver göras.

§18

Arbetsdagar 2016
Tisdagen innan sjösättningarna, den 19 april, är en arbetsdag för att lägga i bommar på
samtliga bryggor. Fler arbetsdagar behövs och samtliga arbetsdagar kommer att
annonseras på hemsidan och tas upp på vårmötet.
Påpekande att vi märker våra upplagda båtar med minst medlemsnumret och gärna med
mobilnummer.
Oro om att våra grannar bävrar kan fälla träd på våra båtar. Solna kommun har rensat
och fällt de träd som är skadegjorda och i riskzon.

§19

Miljöfrågor
Toralf Blomberg berättade bl.a. om miljökonferensen som han deltog i.
Solna kommuns framtida mål är att det inte får förekomma några gifter på båtarna. Alla
färger som släpper kommer att förbjudas inom fem år enligt Stockholm kommun. Olika
diskussioner om vad som kan tänkas vara godkända båtbottenfärger fördes.
Boatwasher meddelade att de som inte har målat båtbotten i år får använda
båtbottentvätten.

§20

Övriga frågor
Vandringspris utdelades till Peter Thelander för sin första plats på Klubbmästerskapet i
segling.
Nils Lodin tilldelades Marina Norrs vandringspris för sina insatser i klubben.
Avtackning Christer Putte Andersson för sina insattser i styrelsen.
Till klubbmästare utsågs Kristina Fyrberg.
Sjösättningar på Alnäs, 2016-04-23 och 2016-04-24.
Sjösättning på Ålkistan 2016-04-23.

§21

Mötet avslutandas
Kristian Lagercrantz förklarade mötet avslutat och inbjöd alla till en enkel förtäring
under tiden att en representant från Boatwasher informerade om båtbottentvätten.
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