
 
Protokoll från årsmöte i Enhörna Båtklubb 2013-11-17, Bygdegården i 
Överenhörna 
 
 
Närvarande: 21 medlemmar 
 

1. Mötets öppnande 
Klubbordförande Sten Fält hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Därefter 
lämnade Sten över en blomma till Evy Östensson och förklarade klubbens varma tack för 
hennes insatser med service av kaffe med dopp vid årsmötet samt korv och dricka 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 Alf Bergström och till sekreterare valdes Annika Ryman. 
 
5. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Nils Hedengren och Berit Karlsson. 
 
6. Föregående års protokoll 
Föregående årsmötesprotokoll 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 mötesordförande Alf Bergström. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.. 

11. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för 2014 
 Styrelsens förslag till oförändrade avgifter 2014 godkändes. 

12. Fastställande av ersättning till styrelsen 
Oförändrat för 2014. Godkändes av årsmötet. 

13. Budget för 2014 
Styrelsens förslag till budget för 2014 godkändes. 
 
14. Val av funktionärer  
Till sekreterare valdes Annika Ryman på 2 år. 



Till kassör valdes Sten Fält på 1 år. 
Till ordinarie ledamot valdes Sune Johansson på 2 år. 
Till ordinarie ledamot valdes Nils Hedengren på 2 år. 
Som ersättare valdes Anders Östensson och Sören Dahlström på 1 år. 
Ansvarig för i- och uppläggning valdes Nils Hedengren och Alf Bergström på 1 år. 
Till hamnfogde valdes Tommy Engström på 2 år. 
Till revisor valdes Ann-Mari Andersson på 2 år. 
 
Till arbetsledare och övriga funktioner 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 

15. Inkomna motioner 
Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 

 16. Övriga frågor: 

a) Sjösättning  
Sjösättning kommer att ske lördagen den 3 maj 2014 börjar kl 08 00.  
 
b) Upptagning  
Upptagning kommer att ske lördagen den 11 oktober 2014 börjar kl 08 00. 

c) Vakt  
Från och med den 2 maj till och med den 13 oktober 2014 har EBK vakt. 

För utebliven vakt debiteras klubbmedlem 1 300 kr. Enbart medlemmar med båtplats vid 
bryggan eller boj har vaktplikt. Samtliga medlemmar med utkvitterad nyckel har dock 
arbetsplikt. 
 
d) Dricksvatten till klubbhuset. 
Nils Hedengren berättade att styrelsen utrett förslaget från föregående årsmöte gällande 
dricksvatten till klubbhuset. En apparat ska installeras så att vattnet kommer att gå att dricka. 
Det kommer också att finnas en tappkran på utsidan av huset för de som vill fylla på 
dricksvatten. Arbetet blir klart till sjösättningen 2014. 

e) Uppställningsplatserna för vagnar. 
Sune informerade om att stubbar ska tas bort på platsen mot Lurberget för att göra det plant 
och att vagnarna får bättre plats. Arbetet kommer att vara klart till sjösättningen 2014. 
 
f) Info angående isfria anläggningen 
Det har varit ständiga problem med den gamla kompressorn vid bryggan. Den har nu ersatts 
med tre virvlare som ska hålla isfritt runt bryggan. Vi kommer att spara både elkostnader och 
en ständig tillsyn och lagning av kompressorn med denna nya konstruktion samt längre 
hållbarhet av den nu påkostade bryggan. 
 



Alla som inte tagit bort sina förtöjningstampar från bryggan uppmanas att göra det. En del 
tampar har hängts upp på väggen vid förrådet bredvid klubbstugan. 
g) Tack till Hamnfogdarna 
Årsmötet vill tacka våra hamnfogdar Bo Lindström och Tommy Engström för ett storartat 
arbete med att sprida information om EBK och rekrytera nya medlemmar till klubben. Ett tack 
även till Sune Johansson vars förslag att ta bort depositionsavgiften vid inträde i klubben även 
har bidragit till att EBK fått fler medlemmar . 
 
h) Hagskär 
Hagskärs arbetsgrupp med medlemmar från både EBK och SBK ska intensifiera och 
strukturera arbetet med Hagskär för att iordningställa klubbholmen så att det blir snyggt och 
prydligt där. Anders Östensson fick i uppdrag att vara sammankallande från EBK. Mats 
Wellerfors och Tommie Hukanen anmälde sig att hjälpa till med Hagskär. 
 
Arbetet med att reparera bryggan som ska till Hagskär fortsätter med Nils Hedengren som 
arbetsledare. Sören Dahlström och Tommy Engström anmälde sig för att hjälpa till med 
bryggan. 
 
16. Avslutning 
Mötesordförande Alf Bergström avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

Vid protokollet Justerat   Justerat 

 

…………………….. ……………………………….. ……................................ 

Annika Ryman Berit Karlsson  Nils Hedengren
  

 


