Breviks Båtsällskap
Årsmöte 2020
10 mars 2020 i Båtsällskapets klubblokal.
22 medlemmar/personer närvarande.
Före mötet hälsades ordföranden i LBF Kristian Ehrling samt Chatrine Sköld välkomna.
Kristian gjorde en presentation av LBF och vad de gör för alla båtklubbar på Lidingö. Det är ju
LBF som bl.a. sköter kontakterna med Lidingö kommun, har hand om båtkön, Ekskär och som
stöttar jolleseglarna. De efterlyser nu representanter från båtklubbarna som vill hjälpa till som
funktionärer i LBF. Är du intresserad så var vänlig kontakta valberedningen@lidingobf.se.
Läs gärna mer om LBF på deras hemsida www.lidingobf.se.
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1. Ordföranden Kjell Johnsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet

öppnat.

De närvarande ansåg att mötet blivit behörigt utlyst.

2. Dagordningen godkändes.

3. Mötet valde Kjell Johnsson som ordförande och Gerda Woxen som sekreterare.
4. Johan Ahlbom valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare.
5. Verksamhetsberättelsen som sänts till alla medlemmar tillsammans med kallelsen till
årsmötet föredrogs tillsammans med räkenskaperna. BBS firade under 2019 att klubben fyllt

90 år med en festmiddag i Scouthuset med inbjudna medlemmar inkl. stödjande och respektive.
En jubileumsskrift "BBS 90 år" togs fram och delades ut till medlemmarna.
Det konstaterades att BBS ekonomiska resultat blev positivt 23 888 kr. Likviditet och soliditet är
god.
6. Revisorernas berättelse föredrogs av Torgny Wingbro och de tillstyrkte att årsmötet

godkände resultat- och balansräkning, vilket årsmötet gjorde.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2019.
8. Budgeten för 2020 presenterades.
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Under 2020 kommer en ny och större mastkran att
monteras i hörnet F - G kajerna. Där är det djup så att alla segelbåtar i fortsättningen kan masta
på och av via kranen. 300 tkr har budgeterats för den. Dessutom ytterligare 300 tkr för dragning
av kablar, gjutning av fundament, reparation av kajskoning där den gamla mastkranen stod
m.m. Mötet godkände budgeten som kommer att gå cirka 290 tkr back.
Beslöts att fr.o.m. 2021 blir medlemsavgiften för alla 350 kr. För aktiva medlemmar med
bryggplats tillkommer en sommarplatsavgift om 375 kr och för dem som har uppläggningsplats
en vinterplatsavgift om 375 kr. Det betyder att en aktiv medlem med både brygg- och
uppläggningsplats betalar som tidigare 1100 kr.
9. Följande personer valdes till styrelseledamöter:

Vice ordförande
Sekreterare
Hamnkapten
Materialförvaltare/stugfogde
Miljöansvarig

Sten Edholm
Gerda Woxen
Anders Janesten
Jan Jarelius
Lasse Brötell

Förra året valdes
Ordförande
Kjell Johnsson
omval 2 år
Monette Edholm
omval 2 år
Kassör
omval 2 år
Pelle Löfstedt
Vice hamnkapten
omval 2 år
Andreas
Lindberg
Information
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. Styrelsen informerade om att man fortsatt
adJungerar Anders Wikman, som stöd för materialaren och stugfogden samt Bosse Bergholm
som klubbmästare och stöd för miljöarbetet.

