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Mötet öppnades av ordföranden som hälsade alla välkomna.
Mötet förklarades behörigen utlyst.
Dagordningen fastställdes.
Närvaroförteckningen utfördes på separat lista. Antalet deltagare var 17st.
Till ordförande för mötet valdes Håkan Karlsson.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Kim Andersén och Kenneth Lindkvist.
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordföranden.
Årsredovisningen och budget för 2019 föredrogs av kassören.
Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Till ordförande på ett år omvaldes Håkan Karlsson.
Till ordinarie styrelseledamöter gjordes följande val. På två år omvaldes Tony Peltola och
Lars Fransson och nyvaldes Robin och Kevin Lexander. På ett år nyvaldes Jens Graversen.
Till revisor på två år nyvaldes Tomas Hellkvist och Margareta Artursson.
Till hamnkapten på ett år omvaldes Lars Fransson.
Till valberedning på ett år omvaldes Ulf Hallengren och Gert-Olof Johansson.
Avgifter för säsongen 2021 fastställdes att vara oförändrade.
Nyanmälda frågor:
Status Bryggprojektet: Behöver få igenom en ansökan om bygglov hos kommunen på
befintliga bryggor och verksamheten.
Övriga frågor:
Älmhults båtklubb har asfalterat en väg vid sin båthamn. Gert-Olof lyfter frågan om vi skulle
kunna få det också av kommunen. Kommunen ska enligt avtal underhålla vår väg till
hamnen.
Daniel Andersson i Boastad har kontaktat Länsstyrelsen om möjligheten att få vattennivån i
Möckeln reglerad. Diö Båtklubb kommer att samarbeta med Daniel i frågan.
Ordet fritt:
Olof Andersson informerar om att han inte fått nyckel till bommen. Numera har Lasse nya
nycklar. Vi har svårt för att få in nycklar från avgående medlemmar.
Förslag på en nyckelavgift som man får tillbaka.
Kenneth Lindkvist påminner om problemet med dåligt vattendjup vid båtplatserna. Vi får
tyvärr ej muddra i hamnen.
Ordföranden avslutade mötet och erbjöd alla att äta en bit smörgåstårta.
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