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Kallelse till Årsmöte 2021

Österby Båtklubbs medlemmar kallas till årsmöte lördagen
den 12 juni kl 13:00 vid klubbhuset i Österby.
Förslag till dagordning :
1. Årsmötets öppnande.
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av årsmötesordförande.
5. Val av sekreterare för årsmötet.
6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
7. Godkännande av verksamhetsberättelse.
8. Godkännande av kassa- och balansräkning.
9. Revisionsberättelse.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Avgifter för 2021 och 2022.
12. Budget för 2021.
13. Val av styrelse och funktionärer.
14. Båtvakter 2021.
15. Arbetsdagar 2021.
16. Rapporter ang klubbhus, bryggor, försäkringar mm.
17. Styrelsens förslag till nya Ordnings- och miljöregler
18. Styrelsens förslag till stadgeändringar.
19. Styrelsens förslag att utreda möjligheten till båtplatsdebitering

efter platsbredd. Vid bifall kan frågan utredas av styrelsen.

20. Styrelsens förslag att utreda möjligheten till arvoden eller andra

former av förmåner för styrelsen. Vid bifall bör frågan utredas av
en kommitte fristående från styrelsen.
21. Övriga frågor.
22. Avslutning.

Klubben ordnar med kaffe och dopp.
Välkomna !
Staffan Eklund Sekreterare Tel. 073-507 08 07
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Kallelse till Årsmöte 2021
Not för punkterna 11, 12, 14 och 15 : Styrelsen har tagit interimsbeslut.
De kan ändå fortfarande diskuteras och justeras inför säsongen 2021.
Avgifter säsongen 2022 bör beslutas pga osäkerhet på tid för årsmöte 2022.
Not för punkt 17 : Ordningsreglerna har kompletterats med rubrikerna
Avfallshantering resp Underhåll av båtar för att förtydliga de informella regler
vi jobbat efter sedan tidigare.
Avfallshantering
”Österby Båtsklubb tar inte emot avfall från båtar. Detta medför att varje medlem
själv måste ta hand om sitt avfall. För toalettavfall finns sugtömningstation vid
Bryggholmens Gästhamn samt vid Enköpings Gästhamn. Hushållsavfall tar var och
en med hem. Farligt avfall och övrigt avfall lämnas till Vafab:s Återbruket med
adress Kaptensgatan 21 i Enköping. Tel. 0171-387 45.
Underhåll av båtar
”Generellt gäller för uppläggningsplatsen vid Österby att endast vattentvätt av båtar
utan giftbottenfärger och pensel / rollermålning med giftfria färger tillåts. Slipning av
båtar är inte tillåtet. Klubben tillhandahåller varken elkraftuttag eller vatten vid
uppläggningsplatsen.”
Not för punkt 18 Stadgeändringar : Se bilagda förslag med markerade
strykningar och tillägg. Nedan ges sammandrag av ändringarna.
§ 4.4 Uteslutning av medlem Det ska inte behövas ett medlemsmöte för
uteslutning. Alltför tungrott och tidskrävande. Det blir ändå styrelsen som får klä
skott för kritik.
§4.5 Övriga sanktioner Styrelsen får göra avvägning utefter hela situationen och
ev agera efter § 4.4.
§ 7 Avgifter Debitering på hösten för påföljande år. Fakturor ut i slutet av oktober.
Förfallodag sista november. Då blir medlemsmatrikeln och båtplatsregistret klart
inför påföljande år och nya medlemmar kan antas och ges båtplats under våren.
§ 8 Möten Pandemin har visat oss att vi måste kunna ha flexibel mötestid.
§ 14 Stadgeändring En liten klubb bör kunna ändra stadgarna utan krångel och
tidsfördröjning. 2/3 majoritet vid ett medlemsmöte bör räcka. Samhällets regelverk
kan komma att ändras och då kräva att även våra stadgar ändras.
§ 15 Klubbens upplösning En upplösning vore en extrem situation även fast vi
har fonderat medel för avveckling. Fördröjning med dubbla möten med två
månaders mellanrum skulle inte hjälpa upp situationen utan förvärra den. Inför hotet
om upplösning skulle vi behöva flera medlemsmöten och styrelsemöten på kort tid
för att få förslag till åtgärder.

