Tureholmsvikens Båtsällskap
Protokoll från årsstämma på Stadshotellet i Trosa 2018-11-28.
Närvarande: Lars Johansson, Christian Ramefelt, Ove Andersson, Tony Karpestam, Leif Loquist, Emelie Skillinghaug, Bertil
Nyström, Johnny Edlund, Dennis Henningsson, Jimmy Viklund, Kent Fernqvist, Thomas Forslund, Richard Bergvall, Patric
Parmenberg, Kjell Andersson, Mats Olsson, Lars Gustafsson, Anders Frenning

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 samt inkomna motioner.
6. Framläggande av resultat- och balansräkning samt styrelsens verksamhetsberättelse
Lars Johansson gjorde en summering av resultat- och balansräkning samt
verksamhetsberättelse. Årsmötet godkände dessa.
7. Revisorernas berättelse Lars Johansson gick igenom revisionsberättelsen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet
9. Fastställande av medlemsavgifter Årsmötet godkände oförändrade medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018/2019 Styrelsens förslag godtogs
enhälligt.
11. Fastställande av båtavgifter- och nyckelavgifter för det kommande året Årsmötet
godkände oförändrade båtavgifter och nyckelavgifter. Vad gäller avgående medlemmar
fick styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett system så alla nycklar återlämnas vid utträde.
12. Behandling av inkomna motioner Inga motioner hade kommit in
13. Val av styrelse sam revisor för verksamhetsåret 2018/2019 Valberedningen
presenterade sitt förslag till styrelsen. Årsmötet godkände den nya styrelsen som under
2018/2019 ser ut som följer:
Ordförande: Lars Johansson
Vice ordf: Per Mattsson
Sekreterare: Tony Karpestam
Kassör: Emilie Skillinghaug
Hamnkapten: Leif Loquist
Vice Hamnkapten: Christian Ramefelt
Information: Emma Salmonsson
Revisor: Hans Voss

14. Val av valberedning Kjell Andersson och Kent Landemyr antogs som valberedning för
året 2018/2019
15. Övriga frågor Informerades att ljustimer på klubbhuset skall sättas upp, tillika ny
lysstolpe mellan klubbhus och parkeringen. Muddring beräknas ske med ett intervall om
cirka 10 år. Mängden medlemmar har minskat under 2017/2018 men inflyttningen i
kommunen skapar goda förutsättningar för framtida ökning av uthyrning av båtplatser
då tillgången på sommarplatser är begränsad.
16. Årsmötesavslut Lars Johansson tackade de närvarande för att de deltagit och avslutade
sedan mötet.

Vi ser fram mot nästa säsong 2018/2019

