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Fiskebäcks
Båtförening

Protokoll från årsmötet 2016-04-03, kl. 16.00 till 18.00
Plats: FBF Ankarsalen. 29 medlemmar, varav 9 fötroendevalda och en Hedersmedlem.
Diverse årsmöteshandlingar bifogas protokollet.
§1. Mötet öppnades av sittande ordföranden, Gunnar ”Walle” Wallin.
§2.Till årsmötets orförande valdes sittande, Walle, och till sekreterare valdes K-G Lewerth.
§3. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.
§4. Röstlängden godkändes av mötet.
§5. Till justerare och rösträknare valdes Ingvar Hagh och Bengt Holmskog.
§6. Dagordningen godkändes av mötet.
§7. Verksamhetsberättelsen för 2015 föredrogs av K-G Lewerth och godkändes av mötet.
§8. Föreningens kassör Thomas Englund presenterade den ekonomiska ställningen på ett
nytt och för lekmannen mer rakt och lättfattligt sätt. Detta utlöste en livlig diskussion
mellan mötet, revsiorn och kassören. Mötet uppfattade att kärnfrågan kom att röra sig
om en kollision mellan nytt och gammalt tänkande. Föreningen är knappast att likna vid
en multinationell koncern, varför det betraktades som välkommet att få en enklare och
lättfattligare ekonomisk redovisning. Mötet godkände de lämmnade siffrorna.
§9. Revisionsberättelsen framfördes av Lennart Ramsvik och kom att spegla diskussionen
om kassörens redogörelseoch denne kom orättfärdigt att klä skott för att han önskat
förenkla redovisning för att hjälpa till med att skapa ett enkelt redskap för redovisningen.
Därför ansåg mötet att den nye kassören borde ha fått mer hjälp av revisorerna i sitt
arbete.
§10. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
§11. Styrelsen hade inte någon nedskriven plan för 2016. Eftersom det förväntade bygget
av flyttbryggor stoppats kommer detta att ligga i fokus för framtiden. Även hur det
kommer att gå med föreningens nyrenoverade klubblokal. Ordföranden uttryckte en
förhoppning om att det uppskjutna men nu kommande ordförandemötet skulle komma
att
räta ut en mängd frågetecken. Mer om detta på föreningens hemsida. Hemsidan är för
övrigt planerad att ges en ansiktslyftning under året.
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§12. Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
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§13. Medlemsavgiften fastställdes till 150:- för 2017. Styrelsen noterade att till dagens
årsmöte den 3 april hade avgift från endast 158 medlemmar influtit. En medlem
hade inte uppgivit vare sig namn eller båtplats. Föreningen uppskattar självfallet
alla bidrag, men vill påpeka att har vi inget namn och adress, kan vi heller inte skicka
något exemplar av Roderbladet, vilken medlemsavgiften berättigar till.
§14. Den framlagda budgeten för 2016 godkändes av mötet.
§15. Till föreningens ordförande valdes Gunnar ”Walle” Wallin på ett år.
§16. I valet av ordinarie ledamöter valdes: Ulf G. Andersson – omval
Thomas Englund – omval
Ragnar Strömberg – omval
§17. Fyllnadsval för avgående Lennart Espenholt, K-G Lewerth och Ove Paulusson valdes
Lennart Espenholt, K-G Lewerth och Patrick Lindahl vardera på två år.
§18. Till revisor och revisorsuppleant valdes Lennart Ramsvik och Lennart Hansson – omval.
Liksom vid förra årsmötet noteras att det enligt stadgarna saknas en revisor. Eftersom
det är omöjligt att få någon att ställa upp på denna uppgift, hänsköts till kommande
styrelse att ta sig an uppgiften att reda ut huruvida 2 revisores skall anses nödvändigt.
§19. Även i år gick det inte att hitta frivilliga att medverka i en valberedning. Frågan hänsköts
till kommande styrelse.
§20. Under övriga frågor noteras
- en medlem undrar om det går att ta bort tröskeln i mastskjulen eftersom denna stör in
och utpassering med maste i mastvagn.
- öglor i taket för att kunna hissa masten till översta hyllan
- svårstängda dörrar till mastskjulen
- handikappplattformen borttagen. Kommer den igen? Praktiskt när man skall ta iland
eller ombord handikappade personer likväl gods.
- elsäkerheten i hamnen fterlystes. Var finns jordfelsbrytare? Var finns huvudsäkringar?
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