
ENHÖRNA BÅTKLUBB PROTOKOLL FÖRT UNDER ÅRSMÖTET  DEN 20 
NOVEMBER  2011. 
 
Plats för mötet: Bygdegården Överenhörna . Mötet började kl.15.00. 
 
18 medlemmar var närvarande. 
§ 1 Mötets öppnande: 
Klubbordförande Sten Fält hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Därefter 
överlämnade Sten en blomma till Ewy Östensson, som alltid ställer upp, och ordnar med 
kaffe med dopp och bjuder på korv och annat tilltugg i samband med sjösättning och 
upptagning av båtarna. En insats som uppskattas av klubbens medlemmar. 
 
§ 2 Årsmötets utlysande: 
Mötet beslutade att kallelse hade skett i rätt tid. 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Den  föreslagna dagordningen godkändes. Bil.1. 
 
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet: 
Till ordförande valdes Alf Bergström och till sekreterare Bosse Lindström. 
 
§ 5 Val av protokollsjusterare samt rösträknare: 
Till protokollsjusterare och rösträknare valdes Annika Ryman och Anders Östensson. 
 
§ 6 Föregående protokoll: 
Föregående protokoll lästes upp av Sten Fält och godkändes 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse: 
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Alf Bergström. Noterat att skrivningen om nya 
bryggan på Hagskär tas upp under punkten budget. 
Verksamhetsberättelsen godkändes. Bil. 2. 
 
§  8 Ekonomisk rapport 
Resultatrapporten gicks i genom och godkände. Bil 3. 
 
§ 9  Revisionsberättelsen: 
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Anne- Marie Andersson som lämnade en 
eloge till kassören för gott arbete och rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Bil.4. 
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarfrihet för det gångna verksamhetsåret. 



 
§ 11 Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för år 2012. 
 
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om höjningar av vissa avgifter enligt 
följande: Medlemsavgiften höjs från 300:-till 400:-Båtplatserna på utsidan höjs från 
1000:- till 1100:-  
 
 Avgiften för missad vakttjänstgöring höjs till 1300:- varav 500:- betalas ut till den som  
anskaffas som ersättare. 
 
§ 12  Budget: 
Den av styrelsen föreslagna budgeten för verksamhetsåret 2012 godkändes av årsmötet.  
 
Notering: Styrelsens förslag om betalningsplan för den nya bryggan på Hagskär 
godkändes enhälligt genom handuppräckning. 
 
 Enhörna Båtklubb har mottagit en faktura från Stallarholmens båtklubb lydande på 
52.122.25. 
 Betalning skall ske enligt följande :  20 000 betalas senast i december 2011,  20 000 
betalas i december 2012 och resterande 12 122.25 i december 2013. Några 
räntekostnader är inte aktuella. 
 
Den nya stödföreningen Hagskärs vänner som har till uppgift att införskaffa pengar till 
bland annat bryggan på Hagskär har hitintills dragit in 83.101:- vilket är imponerande.  
 
Kassören fick av årsmötet i uppdrag, att vid nästa utdebitering av avgifter för säsongen 
2012, på fakturan ta upp en särskild post, nämligen ”bidrag till Hagskärs Vänner”. Det 
skall framgå att bidraget är frivilligt. 
 
§  13  Fastställande av ersättning till styrelsen: 
Årsmötet beslutade om oförändrad ersättning till styrelsen. 
 
§ 14  Val av funktionärer: 
Val av styrelsemedlemmar och funktionärer för verksamhetsåret 2012 framgår av 
valberedningens förslag. Bil. 6. 
 
Noteras bör att klubben fått en ny sekreterare – Annika Ryman. 
Lasse Feldt blir städledare för Ekensberg vår. I övrigt oförändrat från föregående år. 
 
§ 15 Motioner: Det hade inte inkommit några motioner. 
 
§ 16 Övriga frågor: 



Sjösättning kommer att ske lördagen den 5 maj 2012 med start.  klockan 8.00. 
Upptagning sker lördagen den 6 oktober 2012 med start. klockan 8.00. 
 
Vakttjänstgöringen startar den 3 maj 2012. 
 
Förtydligande beträffande vakttjänstgöring: 
 Det är tillåtet att byta vaktpass medlemmar emellan men båda måste vara överens om 
att byta. 
Anledningen till denna, kan tyckas konstiga formuleringen, är att under den gångna 
säsongen har det faktiskt  hänt att byte har noterats utan att informera motparten 
 
Det går inte att gå in på hemsidans vaktlista och göra förändringar. Den enda som kan 
utföra en sådan åtgärd är klubbens Webbmaster Mark Abrahamsson. 
 
OBS. noteringen under avgifter om den höjda avgiften för utebliven vakthållning. 
Information: 
Förbundet Båt Unionen sänder en påminnelse om vakt två dagar före passet per e-post. 
 
I vaktlistan är det noterat. Ring till den som skall sitta vakt efter dig. Det går också bra 
att sända sms som säkerligen är effektivare. 
Hemsidan. 
Klubbens Webbmaster efterlyser större intresse från medlemmarna att skaffa sig 
inloggnings kod för tillträde till sidorna för enbart klubbmedlemmar. 
 
 Han uppmanade också medlemmarna att titta lite oftare på e-posten och klubben 
hemsida. 
 
Årsmötet beslutade att Protokollet skall  skickas ut per e-post med läskvitto. 
 
Vaktlistan kommer att finnas på hemsidan. Vaktlistan skall sändas ut på papper till 
kommande säsong. Målsättningen är dock att klubben snarast skall sluta med 
pappersutskick. 
 
Arbetsgrupperna diskuterades. Styrelsen fick i uppdrag att framarbeta förslag om 
arbetsordningen i framtiden. En utbyggnad av arbetsgruppen ”till förfogande” ansågs 
av betydelse. Att  också tillsätta en grupp som höststädar efter lövfällningen var också 
ett önskemål. 
 
Förslag  framkom om att båtar som ligger vid gästbryggan  skall betala exempelvis 50:-
per natt. 
Avgiften skall bidra till täckande av kostnader för sop- och latrinhämtning. 
 



Förslaget går ut på att en skylt skall monteras på gästbryggan med information om 
betalningen som kan göras till tjänstgörande vakt för redovisning till kassören. 
Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med förslaget. 
§ 17  Avslutning: 
Ordförande Alf Bergström avslutade mötet med att tacka för visat intresse. 
.  
Klubbordförande Sten Fält tackade Alf för ett förtjänstfullt ledande av årsmötet 2011.  
 
Sten Fält hälsade den nya sekreteraren Annika Ryman välkommen i styrelsen. 
 
Sten tackade också den avgående sekreteraren Bosse Lindström. 
 
Vid protokollet                              Justerat                                          Justerat 
 
 
Bosse Lindström                           Annika Ryman                              Anders Östensson 
 
 
 
 


