Protokoll från årsmöte i Enhörna båtklubb 2014-11-23

(förhandskopia)

Närvarande medlemmar vid årsmötet 21 st.

Sten Fält tackade Evy Östensson med en blomma för hennes insatser att i samband med
iläggning, upptagning och vid årsmötet, ordna med förtäring

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet utlysts i rätt tid godkändes.
3.Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.
4. Val av ordförande och sekreterare
För årsmötet valdes Sten Fält till ordförande och Annika Ryman till sekreterare.
5 Protokolljusterare
Som protokolljusterare och rösträknare valdes Sune Johansson och Nils Hedengren
6. Föregående års protokoll
Ordförande gick igenom föregående årsmötesprotokoll. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.
7. Styrelsens årsberättelse.
Ordförande läste upp styrelsens årsberättelse som godkändes och lades till handlingarna.
8. Ekonomisk rapport
Ordförande gick igenom den ekonomiska rapporten för klubben. Rapporten godkändes och
lades till handlingarna.
9. Revisionsberättelse
Ordförande läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna har granskat och godkänt
redovisningen. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
11. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för 2015
Årsmötet beslutade ha klubben ska ha samma avgifter som 2014.
12. Fastställande av ersättning till styrelsen
Årsmötet godkände en höjning av arvode till styrelsen. Det nya beloppet blir 14 500 kr att
fördela mellan styrelsens medlemmar. Anledningen till förslaget om höjning är att ge
hamnfogdarna lite mer. Deras insatser är omfattande och tidskrävande.
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13. Budgt 2015
Vi kommer att hamna på en budget på +-0 för 2015. Många investeringar har gjorts och
några nya är inte planerade, förutom byte av el armaturer (se övriga frågor). Klubben räknar
lågt med att få in fem nya medlemmar under 2015. Årsmötet godkände förslaget till budget
för 2015.

14 Val av funktionärer
Till ordförande omvaldes Sten Fält på 2 år.
Som kassör omvaldes Sten Fält på 2 år.
Som ersättare i styrelsen valdes Anders Östensson och Alf Bergström på 1 år.
Ansvarig för i- och uppläggning valdes Nils Hedengren (omval 1 år), Alf Bergström (omval 1
år) samt Björn Frick (nyval 1 år).
Till hamnfogde valdes Ari Määtä på 2 år.
Som revisor valdes Leif Jonsson (2 år) och Björn frick (2 år).
Följande personer valdes som arbetsledare på 1 år:
Hagskär vår: Rune Leiding
Hagskär höst: Onni Härkeman
Vägavdelning vår: Lars Feldt
Vägavdelningen Höst: Mats Wellerfors
Hemsida web-master: Mark Abrahamsson
Till valberedning på 1 år valdes: Bo Lindström (sammankallande), Lars Feldt och Mark
Abrahamsson
15. Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit
16. Övriga frågor:
A) Sjösättning blir lördagen den 2 maj 2015
B) Upptagning blir lördagen den 10 oktober 2015
C) Vakt från och med den 30 april 2015. Vaktlista kommer att skickas ut till medlemmarna.
D) Regler för vakt
Vakten vid båtklubben finns till för säkerhetens. Till 2015 kommer det att finnas två bryggor
med båtar att vakta. Den ena är den ordinarie bryggan och den andra är den nya vid rampen.
Om man vill byta vakt är det viktigt att bytet noteras även på vaktlistan i klubbstugan, Den
som byter sin vakt ansvarar för att se till att den nya vakten infinner sig på plats. 1 300 kr är
avgiften för utebliven vakt. Det finns studerande som gärna sitter vakt för 500 kr/vaktskift.
Alla ordinarie vakter får ett sms och mail från Båtuninonen som påminnelse om uppdraget.
Om man byter vakt får den nya vakten inget sms eller mail.
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E) Nyckelbyte
Nuvarande nycklar går att kopiera likaså har flera medlemmar som lämnat klubben inte
lämnat tillbaka sina nycklar. Styrelsen har tagit in offert på nya nycklar som inte går att
kopiera hur som helst. Det är bara Assa som kan kopiera. Det innebär att medlemmar
behöver ha ett intyg från styrelsen. Offerten är på 22 500 kr. Dispositionen för nya nycklar
blir 500 kr/nyckel. Alla medlemmar som har nyckel idag har betalat 100 kr för sin nuvarande
nyckel. Det innebär att dessa medlemmar betalar 400 kr för en ny nyckel. Då medlem lämnar
klubben återfås pengarna av medlemmen. Förlaget godkändes av årsmötet.
F) Bottenfärger till båtar
Information bifogas årsmöteshandlingarna om bottenfärger. I senaste numret av tidningen
Båtnytt står också om de nya reglerna. Styrelsen kommer att göra en avfallshanteringsplan
vilka färger som är godkända och hur/vad vi gör med avfall. Klubbens ansvar sträcker sig till
att se till att avfall kan hanteras. Dock ska varje enskild båtägare ansvara för att samla ihop
och forsla bort sitt eget avfall. Klubben kan anta regler och stadgar om följderna om en
medlem bryter mot detta. Vi behöver inte ha en egen anläggning för avfall. Styrelsen
kommer att arbeta fram en avfallshanteringsplan under året. Den skickas ut till medlemmar
tillsammans med vaktlistan samt finns anslagen på tavlan utanför klubbhuset. Vi kommer
även att skriva på vår hemsida hur klubben hanterar avfall.
Sten har varit i kontakt med Södertälje kommun om kommunen kan bidra ekonomisk för
latrintömning då många badgäster vid Ekensbergs ångbåtsbrygga, använder toaletterna.

G) Ny belysningsarmaturer parkeringen
Klubben skulle behöva byta armaturer vid parkeringen och båda bryggorna, för att minska
elkostnaderna. En offert har erhållits på 15 500 kr. Den omfattar 8 st LED lampor som varar i
20-25 år, hyra/lån av skylift, moms tillkommer. Nuvarande lampor är kvickslilverlampor som
kommer att förbjudas på marknaden från maj 2015. Därefter kommer det inte att finnas nya
eller reservdelar att tillgå. Belysningen kommer att bli bättre och lysa starkare än idag.
Investeringen godkändes av årsmötet.
H) Ordförande avtackade Bosse Lindström för alla hans år i EBKs styrelsearbete och som
hamnfogde. Även Sören Dahlström nämndes med ett tack då han valt att avgå. Sören var
dock inte närvarande. Ordföranden hälsade alla nya representanter välkomna i styrelsen.
17. Ordförande förklarade årsmötets avslutat.
Vid anteckningarna
………………………………………………..
Annika Ryman
Protokolljusterare

Sune Johansson

Nils Hedengren
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