Protokoll från årsmöte i Enhörna Båtklubb 2012-11-18, Bygdegården
Överenhörna
Närvarande: 16 medlemmar

1.Mötets öppnande.
Klubbordförande Sten Fält hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Därefter
lämnade Sten över en blomma till Evy Östensson och framförde klubbens varma tack för
hennes insatser med service av kaffe med dopp vid årsmötet samt korv mm vid iläggning och
upptagning av båtarna.
2. Fråga om mötet utlysts i rätt tid
Mötet beslutade att kallelse hade skett i rätt tid.
3. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes. Se bilaga 1.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Sten Fält och till sekreterare valdes Annika Ryman.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Anne-Marie Andersson och Nils Hedengren
6. Föregående års protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes. Se bilaga 2.
8. Ekonomisk rapport
Resultatrapporten gicks igenom och godkändes. Se bilaga 3.
9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Anne-Marie Andersson som gav en eloge till
kassören för gott arbete och rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret..
11. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för 2013
Styrelsens förslag till oförändrade avgifter 2013 godkändes.
12. Fastställande av ersättning till styrelsen
Oförändrat för 2013. Godkändes av årsmötet.
13. Budget för 2013
Styrelsens förslag till budget för 2013 godkändes Se bilaga 4.

14. Val av funktionärer
Till ordförande valdes Sten Fält på 2 år.
Som ersättare valdes Anders Östensson och Sören Dahlström, 1 år
Ansvarig för i- och uppläggning valdes Nils Hedengren och Alf Bergström, 1 år.
Till hamnfogde valdes Bosse Lindström, 2 år.
Till revisor valdes Leif Jonsson, 2 år.
Till arbetsledare valdes följande personer, samtliga på 1 år:
Hagskär vår:

Anders Östensson

Hagskär höst:

Onni Härkeman

Vägavdelning vår:

Lars Feldt

Vägavdelning höst:

Bo Lindström

För hemsidan/webmaster: Mark Abrahamsson
Till valberedning omvaldes Leif Nilsson och Mark Abrahamsson, 1 år

15. Övriga frågor:
a) Sjösättning lördagen den 4 maj 2013 börjar kl 08 00. Upptagning lördagen den 5
oktober 2013 börjar kl 08 00.
b) Vakt från och med den 1 maj till och med den 7 oktober 2013.
c) Vaktsystemet
Förslag: Ta bort den övre åldersbegränsningen på 70 år för vakthållning. Förslaget godkändes.
d) Hemsidan
Alla i klubben bör ta kontakt med Mark för att få inloggningsuppgifter till hemsidan. Där kan
medlemmarna ta del av aktuell information.
e) Outhyrda båtplatser i klubben
Förslag: Det finns lediga båtplatser i klubben. Vi bör vara tidigt ute och annonsera efter nya
medlemmar. Bosse får i uppdrag att se över var och hur vi kan annonsera samt andra sätt att
informera om lediga båtplatser.
f) Förslag att se över hur vi kan få till dricksvatten till klubbhuset.
Inget beslut togs men frågan är värd att arbetas vidare med. Styrelsen arbetar vidare med
frågan.
g) Förslag att plana ut uppställningsplatserna mot Lurberget.
Styrelsen fick i uppdrag att titta vidare på möjligheten för detta.
16. Avslutning

Ordförande Sten Fält avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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