Protokoll från årsmöte i Enhörna Båtklubb
Tid:

Söndagen den 25 november 2018

Plats:

Bygdegården i Överenhörna

Närvarande:

25 medlemmar

1. Mötets öppnande
Klubbordförande Sten Fält hälsade välkommen och uttryckte glädje över att så
många medlemmar närvarade samt förklarade mötet för öppnat. Sten överlämnade
en blomma till Evy Östensson och tackade henne för att hon alltid ställer upp och
anordnar fikat.
2. Fråga om mötet utlysts i rätt tid
Mötet beslutade att kallelse utlysts i rätt tid.
3. Fastställande av dagordning
Mötet godkände föreslagen dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande valdes Alf Bergström och till sekreterare valdes Leif Törnsten.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Nils Hedengren och Sune Johansson.
6. Föregående årsmötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp i valda delar och godkändes. Protokollet finns att
läsa på klubbens hemsida.
7. Verksamhetsberättelse
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes av mötet.
8. Ekonomisk rapport
Sten Fält presenterade den ekonomiska rapporten som godkändes av mötet.
9. Revisionsberättelse
Hanna Therbén läste upp revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att balansoch resultaträkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det
gångna räkenskapsåret.
10. Frågan om ansvarsfrihet för mandatperioden
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11. Fastställande av medlemsavgifter för 2019
Styrelsen föreslår att tidigare medlemsavgifter kvarstår och att parkeringsavgiften
höjs från 500,-kr till 700,-kr för att bl a finansiera upprustning av planen. Mötet
godkände styrelsens förslag.
12. Fastställande av kostnadsersättning till förtroendevalda
Styrelsen föreslår att den totala ersättningen för arvode höjs från 20 000,-kr till
23 000,-kr. Mötet godkände styrelsens förslag.

13. Budget 2019
Styrelsens förslag till budget för 2019 godkändes.
14. Val av funktionärer enligt bilaga
Till ordförande valdes Sten Fält, omval
Till ordinarie ledamot valdes Sune Johansson, omval
Till adjungerande ledamot valdes Bosse Lindström, omval
Till ersättare1 år valdes Jan Börge Hansen, nyval
Till ersättare 1 år valdes Alf Bergström, omval
Till ersättare 2 år valdes Björn Frick, omval
Ansvarig för i och uppläggning 1 år valdes Nils Hedengren, omval
Ansvarig för i och uppläggning 1 år valdes Onni Härkeman, omval
Ansvarig för i och uppläggning 1 år valdes Björn Frick, omval
Till hamnfogde 2 år valdes Dan Höglund, nyval
Till arbetsledare och övriga funktioner 1 år valdes
Hagskär vår 1 år
Mark Abrahamsson, omval
Hagskär höst 1 år
Mark Abrahamsson, nyval
Ekensberg vår 1 år
Tommy Engström, omval
Vassbekämpning 1 år Tommy Engström, omval
Ekensberg höst 1 år
Ari Määttä, omval
Vägavdelning vår 1 år Lars Feldt, omval
Vägavdelning höst 1 år Mats Wellerfors, omval
Hemsida webbmaster Mark Abrahamsson, omval
Valberedning 1år
Bosse Lindström, sammankallande, omval
Mark Abrahamsson, omval
Lars Feldt, omval
15. Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
16. Investeringar 2018
Klubben har fått överta en brygga från Ridön som kommer att renoveras om
kostnaden är skälig. En allmän översyn av bryggorna och eventuell utökning av
båtplatser bör göras och styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare i frågan.
17. Övriga frågor av ej ekonomisk natur
Förlängd vaktperiod (fram till 30/10)
• Frågan om förlängd vaktperiod har aktualiserats på grund av stölder från
klubben. Mötet beslutade att inte utöka vaktperioden då det åligger båtägare
att själva ta ansvar för sina båtar efter båtupptagning.
• Möjligheten till kameraövervakning lyftes och styrelsen får i uppdrag att utreda
frågan.
• Planer på en vägbom redovisades, vilket är godkänt av markägaren. Mötet
röstade ja och styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
• Mötet diskuterade även en timer för belysning i klubbhuset och gav styrelsen i
uppdrag att arbeta vidare med frågan.
Sjösättning
• Sjösättning sker 4 maj 2019
Upptagning
• Upptagning sker 28 september 2019
Vakt
• Vakthållning sker från och med 2maj 2019 till och med 29 september 2019

Miljöinformation (krav för båtklubbar)
• Informerades om de nya miljökrav som ställs på alla båtklubbar vad gäller
farligt avfall, spillvatten och krav på miljövänliga färger. Miljöhandläggare från
kommunen kommer att besöka båtklubben tidigt 2019. Mer information
kommer efter det mötet. Klubben bör formulera en miljöpolicy som ska anslås
på hemsidan.
GDPR information (General Data Protection Regulation)
• Sol-Britt Håxell informerade om GDPR och det informationsblad som kommer
att delas ut tillklubbens medlemmar i samband med fakturautskick.
Bastu
• Lars Feldt lyfte önskemål om bastu vid båtklubben vilket styrelsen tar till sig för
vidare diskussion.
Övrig information
• Bogserbåten är nu borttransporterad.
18. Avslutning
Sten Fält tackade avgående medlemmar och välkomnade nya funktionärer. Anders
Östenson avtackades med en present.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat.
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