Protokoll från ordinarie årsmöte i Herresta båtklubb 8 augusti 2021
§ 1 Mötets öppnande och upprättande av röstlängd
Ordförande Stefan Holm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. En
röstlängd upprättades som visade 17 närvarande och röstberättigade medlemmar.
Tre medlemmar hade dessutom lämnat fullmakter inför mötet.
§ 2 Godkännande av mötets sammankallande
Stefan Holm redogjorde för att kallelsen, i enlighet med båtklubbens stadgar,
anslagits på båtklubbens hemsida och skickats till medlemmarna med e-post,
tillsammans med övriga årsmöteshandlingar, och även satts upp på samtliga
anslagstavlor inom området fyra veckor före årsmötet. Årsmötet godkände att mötet
var stadgeenligt utlyst och godkände även dagordningen med följande ändring:
Punkt 8 Styrelsens förslag till åtgärder flyttades till punkt 16 Övriga ärenden ej
beslutsbara eftersom de ärendes om skulle tas upp under dagordningens punkt 8
enbart var av informationskaraktär.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ulf Holm valdes till ordförande och Sune Nemlander till sekreterare.
§ 4 Val av justerare tillika rösträknare
Mötet valde Anders Burman och Joakim Brindesjö.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
Ulf Holm gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. Inga frågor ställdes.
Ulf informerade även om att skyltar satts upp i Bastuhamnen om att rampen endast
får användas av boende inom Herresta och att vägen till Bastuhamnen är enskild
väg.
Olle Johansson informerade också om att infarterna till området kommer att skyltas
med Enskild väg.
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Ulrik Améen redogjorde för klubbens ekonomiska redovisning för 2020. Av 2020 års
överskott föreslås att 30 000 kr tillförs bryggfonden. Ulf Holm informerade om att
styrelsen har inlett arbetet med att ta fram en investeringsplan för hamnarna.
Såväl verksamhetsberättelsen som den ekonomiska redovisningen godkändes av
årsmötet.
§ 6 Revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Ulf Broman med kommentaren att
klubbens redovisning skötts med god ordning och att ansvarsfrihet för styrelsen
rekommenderades. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.
§ 7 Fastställande av balansräkning
Mötet beslutade att fastställa klubbens balansräkning för 2020.
§ 8 Styrelsens förslag till åtgärder
Ärenden under denna punkt flyttades till punkt 16.
§ 9 Beslut om nya stadgar för båtklubben
Stefan Holm informerade om att en arbetsgrupp inom styrelsen arbetat fram ett
förslag till nya stadgar för båtklubben. Stadgeförslaget innebär att båtklubbens
stadgar anpassas till att olika förutsättningar gäller för dispositionsrätterna i
Lövnäsviken och Bastuhamnen. Inom ramen för en gemensam båtklubb kommer
varje hamn att ta ansvar för sina driftkostnader och investeringar. Stefan informerade
också om en del andra ändringar som föreslås i de nya stadgarna Det gäller tex
styrelsens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter och styrelsens
sammansättning.
Stefan informerade om att beslut på detta årsmöte enbart innebär det första av två
nödvändiga beslut för en ändring av båtklubbens stadgar. I samband med nästa
beslut på det ordinarie årsmötet 2022 kommer styrelsen även att redovisa hur
klubbens balansräkning ska fördelas mellan de två hamnarna.
Stefan informerade även om att bjuda in medlemmarna till en informationsträff om
stadgeförslaget under hösten.
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Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna förslaget till nya stadgar för båtklubben.
§ 10 Inkomna motioner, ärende och förslag
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§ 11 Fastställande av avgifter och budget
Ulrik Améen föredrog styrelsens förslag till budget för 2021. Budgetförslag utgår från
oförändrade avgifter för 2021.
Årsmötet beslutade om oförändrade avgifter för 2021. Följande avgifter gäller
således för 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsavgift för aktiv medlem
Årsavgift för vilande/passiv medlen
Tillägg för bredd 2,5 – 3,0 m
Tillägg för bredd över 3 m
Tillägg för bom över 5 m
Hyrd plats
Arbetsavgift
Förseningsavgift

600 kr
300 kr
200 kr
300 kr
200 kr
1000 kr
400 kr
50 kr

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget för 2021.
§ 12 Fastställande av arvoden för styrelsen och övriga funktionärer
Årsmötet beslutade om oförändrade arvoden.
§ 13 Val av styrelseledamöter
Bengt Liedberg föredrog valberedningens förslag till styrelse för 2021.
Ordförande Stefan Holm, hamnkapten i Lövnäsviken Olle Johansson och kassören
Ulrik Améen valdes på två år 2020 och dessa kvarstår således till nästa årsmöte.
Sekreteraren Sune Nemlander föreslogs för omval på två år.
Hamnkapten i Bastuhamnen Bo Lundborg föreslogs för omval på två år.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
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§ 14 Val av två revisorer
Ulf Broman, sammankallande, och Jörgen Borgström omvaldes till revisorer i enlighet
med valberedningens förslag.
§ 15 Val av valberedning
Bengt Liedberg och Björn Fellbom omvaldes till klubbens valberedning.
§ 16 Övriga ärenden ej beslutsbara
Stefan Holm informerade om att nya ordningsregler tagits fram av styrelsen och att
dessa ordningsregler finns uppsatta på anslagstavlorna i Bastuhamnen.
Stefan informerade även om att styrelsen utsett en hamngrupp som tillsammans med
hamnkaptenen utgör en resurs för nödvändiga åtgärder i Bastuhamnen.
Ulf Holm informerade om att styrelsen inte vidtagit några åtgärder beträffande
uppställningsplatsen i anslutning till Bastuhamnen. Styrelsen avser att återkomma
med förslag till hur klubben ska hantera denna uppställningsplats och hur långt
klubbens ansvar för denna yta sträcker sig.
§ 20 Årsmötets avslutande
Ulf Holm förklarade årsmötet avslutat.
Stefan Holm avtackade Ulf för hans mångåriga insats som ordförande för båtklubben.
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Vid protokollet:

Ulf Holm

Sune Nemlander

Ordförande

Sekreterare

Justeras:

Anders Burman

Joakim Brindesjö
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