Tureholmsvikens båtsällskap
Protokoll från årsmötet 2016-11-24

1. Mötets öppnande
Lars Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Årsmöte tillstyrkte detta.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Lars Johansson valdes till ordförande samt Scarlett Stein till sekreterare.
4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska
justera protokollet för mötet.
Till justerare valdes Mikael Ekstam och Magnus Ahlin.
5. Godkännande av dagordning och inkomna motioner
Årsmötet godkände dagordningen 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.
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7. Revisorernas berättelse.
Per Mattson gick igenom revisionsberättelsen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
9. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande året
Årsmötet godkände enhälligt styrelsens förslag på oförändrade medlemsavgifter
samt båtplatsavgifter för det kommande året.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2016/2017
Styrelsens förslag godtogs enhälligt.
11. Behandling av inkomna motioner
Det finns två inkomna motioner enligt årsmöteshandlingar.
•

Leif Karlsson: Elanvändning i hamnen
Styrelsen noterade frågan kring elanvändning och säkerhet och fick i
uppdrag att gå igenom ordningsregler i hamnen samt ta reda på vilka krav
myndigheter och försäkringsbolag har ur säkerhetsperspektiv. Återkoppling
från styrelsen sker vid extra årsmöte 6 april 2017.
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•

Mikael Ekstam: Förslag till förändringar i hamnen
1. Ta bort gäst- och serviceplats till förmån för fler båtplatser.
Årsmötet röstade nej till detta förslag med motiveringen: dels behövs
serviceplatsen och gästplatsen som kan generera intäkter genom att man
tar betalt för denna. Dels blir det för trångt för de båtar som ligger vid
bryggan mittemot att komma ut och in med sina båtar.
2. Ta betalt för uppställning av båtkärror på parkeringen. Årsmötet gav
styrelsen i uppdrag att göra en snabb enkät inom klubben för att utröna
hur många medlemmar som är villiga att betala för uppställning av kärror.
3. Flytta parkeringen närmare stugan.
4. Undersök möjlighet till uppställning av båtar under vintern
På punkterna 2-4 fick styrelsen i uppdrag att utforska möjligheterna till
förändring, och återkoppling från styrelsen sker vid extra årsmöte 6 april
2017.

12. Val av styrelse samt revisorer för verksamhetsåret 2016/20167
Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelse. Årsmötet godkände den
nya styrelsen som under 2017 ser ut enligt följande:
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Ordförande 1 år: Lars Johansson
Sekreterare 1 år: Scarlett Stein
Kassör 1 år:

Emelie Skillinghaug

Övriga ledamöter: Leif Loqvist
Per Mattsson
Thomas Åberg
Robert Lundgren
Emma Salmonsson
Revisor:

Hans Voss

13. Val av Valberedning
Årsmötet valde Kjell Andersson och Niclas Ericsson till valberedning.
14. Beslut om nya stadgar
Styrelsen presenterade projektgruppens förslag till nya stadgar. Årsmötet
godkände dessa enhälligt och årsmötet beslutade att nytt extra årsmöte 6 april
2017 för slutligt årsmötesbeslut.
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15. Övriga frågor
Förändrade nyckelrutiner enligt årsmöteshandlingar.
Diskussioner kring val av leverantör uppkom och styrelsen fick i uppdrag att ta in
fler offerter samt återkoppla vid extra årsmöte den 6 april 2017.
Ordningsregler i hamnen
Diskuterades med hänsyn till elförbrukning (inkommen motion från Leif
Karlsson), vattenanvändning (och medföljande höga kostnader för akuta
slamtömningar) och styrelsen noterade frågan kring genomgång av
ordningsregler för hamnen och återkopplar på extra årsmöte den 6 april 2017
16. Mötet avslutas
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