Tureholmsvikens båtsällskap
Protokoll från årsmöte 2017-11-28
Närvarande: Lars Johansson, Per Mattson, Christian Ramefelt, Rolf Andersson, Johnny Edlund, Lars
Gustafsson, Richard Bergvall, Ronnie Dahlin, Tony Karpestam, Leif Loquist, Emelie Skillinghaug

1. Mötets öppnande Lars Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Årsmötet tillstyrkte detta.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet Lars Johansson valdes till
ordförande samt Tony Karpestam till sekreterare.
4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare Till justerare valdes Emilie
Skillinghaug och Christian Ramefelt
5. Godkännande av dagordning samt inkomna motioner Årsmötet godkände
dagordningen, med tillägg av hamnordning under övriga frågor, samt inkomna
motioner.
6. Framläggande av resultat- och balansräkning samt styrelsens
verksamhetsberättelse Per Mattson gjorde en summering av resultat- och
balansräkning samt verksamhetsberättelse. Årsmötet godkände dessa.
7. Revisorernas berättelse Per Mattson gick igenom revisionsberättelsen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet
9. Fastställande av medlemsavgifter och båtavgifter för det kommande året
Årsmötet godkände oförändrade medlemsavgifter, samt höjning av
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båtplatsavgiften med 5%, för det kommande året. Dessutom antogs att
föreningen skall debitera en påminnelseavgift om 300:- till de personer som
underlåter att betala sin medlemsavgift och båtplatsavgift i tid.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017/2018 Styrelsens förslag
godtogs enhälligt. (Det informerades bla. om utbyggnaden av A-bryggan som ska
påbörjas under vintern. Per Mattson tydliggjorde att medlemmarna ska använda
hemsidan som informationskälla.)
11. Behandling av inkomna motioner Motion från Gunnar Öhrsvik: Duschens vara
eller inte vara I klubbstugan. Årsmötet diskuterade motionen och beslutade att
duschen skulle finnas kvar. Inga fler motioner fanns.
12. Val av styrelse sam revisor för verksamhetsåret 2017/2018 Valberedningen
presenterade sitt förslag till styrelse. Årsmötet godkände den nya styrelsen som
under 2017/2018 ser ut som följer:
Ordförande:
Vice ordf:
Sekreterare:
Kassör:
Hamnkapten:
Hamnkapten:
Information:
Revisor:

Lars Johansson
Per Mattsson
Tony Karpestam
Emelie Skillinghaug
Leif Loquist
Christian Ramefelt
Emma Salmonsson
Hans Voss
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13. Val av valberedning Kjell Andersson antogs som valberedning för året
2017/2018
14. Övriga frågor Hamnordningen diskuterades och mötet kom fram till att alla
båtägare måste ha försäkring för sin båt samt att de som använder elen på
bryggan måste ha jordfelsbrytare på sin båt samt att de kablar som används
skall vara minst 2,5kvadratmillimeter med skyddsjord anslutet.
15. Årsmötesavslut Lars Johansson tackade de närvarande för att de deltagit och
avslutade sedan mötet.

Ordförande:
Lars Johansson

Vid protokollet:
Tony Karpestam

Justerare
Emelie Skillinghaug

Justerare:
Christian Ramefelt
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