Protokoll från årsmötet I Enhörna båtklubb 2015-11-15
Närvarande medlemmar 21 st.
Sten fält tackade Ewy Östensson med blommor för hennes insatser, att i
samband med iläggning, upptagning och vid årsmötet, ordna med förtäring.

1 Mötets öppnande
Ordförande Sten Fält hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2 Frågan om mötet utlysts i rätt tid.
Mötet beslutade att så hade skett.
3 Fastställande av dagordning.
Den framlagda dagordningen godkändes. Bil.1.
4 Val av ordförande och sekreterare.
Till ordförande valdes Alf Bergström och till sekreterare valdes Bosse
Lindström.
5 Protokollsjusterare och rösträknare.
Som protokolljusterare och rösträknare valdes Nils Hedengren och Sune
Johansson.
6 Föregående års protokoll.
Ordförande gick igenom föregående årsmötesprotokoll och påpekade att det är
viktigt att följa instruktionerna om att färgavskrap från båtarna skall samlas upp
i för ändamålet befintliga kärl. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.
7 Styrelsens årsberättelse.
Ordförande läste upp styrelsens årsberättelse som godkändes och lades till
handlingarna. Bil. 2.
8 Ekonomisk rapport.
Ordförande gick igenom den ekonomiska rapporten för klubben. Rapporten
godkändes och lades till handlingarna. Bil.3.
.

Revisor Björn Frick läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna har granskat och
godkänt redovisningen. Rapporten godkändes och lades till handlingarna. Bil.4.
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
11 Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för 2016.
Årsmötet beslutade, som styrelsen föreslagit, att avgifterna skall vara
oförändrade. Beslutades att posterna, 16 disposition vakt och 17 disposition
vakt, skall strykas från listan.
12 Fastställande av kostnadsersättning till styrelsen.
Kostnadsersättning till styrelsen skall vara oförändrad 14500 kronor.
13. Budget för 2016.
Budgeten godkändes. Sune Johansson fick i uppdrag att förhandla med
markägaren Göran Groth om ett avtal beträffande markhyran för klubbens
område. Bil 5.
14 Val av funktionärer enligt bilaga 6.
De föreslagna funktionärerna valdes av årsmötet.
15 Inkomna motioner.
Några motioner hade inte inkommit.
16 Rapporter.
Sten Fält och Alf Bergström har varit på informationsmöte beträffande
användandet av Båtunionens dataprogram kallat Bas. Meningen är att klubben
skall använda programmet för redovisning, debitering och i övrigt som är
nödvändigt för klubbverksamheten. Användandet är kostnadsfritt eftersom det
ingår i medlemsavgiften.
17 Övriga frågor av ej ekonomisk natur.
Sjösättning den 2016-05-07
Upptagning den 2016-10-08
Vakthållningen börjar den 2016-05-05. Ansvariga för vakthållningen var
bekymrade för att några medlemmar inte ser så allvarligt på uppgiften
beträffande när man skall infinna sig till tjänstgöring. Klubben har bestämt att

vaktpasset börjar senast klockan 20.00 och avslutas klockan 06.00. Tyvärr är
det så att hamnfogdarna måste kontrollera att vakten har anlänt och i vissa fall
får ringa och påminna. Styrelsen fick i uppdrag, av årsmötet, att utarbeta ett
förslag som innebär att den som skall sitta vakt ringer från klubbstugan och
anmäler att personen ifråga är på plats.
Styrelsen skall i samband med utskicket av vaktlistan också bifoga ett underlag
som redogör hur man får hjälp med att hitta en ersättare om man själv inte har
möjlighet fullgöra sitt pass. Namn på ersättare skall finnas med.
Information om Latrin och avfall.
Kommunen kommer att höja avgiften för hämtning av latrin. Från nuvarande ca
3500 kronor till ca 9000 kronor per säsong.
Av den anledningen har styrelsen gjort en utredning som visar att kostnaden,
för införskaffandet av en mulltoa, av samma konstruktion som finns på
klubbholmen Hagskär. Kostnad inkl. nytt hus 25 - 30.000 kr. Anläggningen på
Hagskär, har varit i drift under många år, med mycket positivt resultat.
Styrelsen fick i uppdrag att fortsätta utredningen. Om kommunen fastställer
sina ambitioner och höjer avgifterna till den nivå som aviserats, fick styrelsen
mandat, för beställning av en ny toa anläggning.
Hemsidan.
Efterlystes information på hemsidan om när årsmötet kommer att äga rum.
Det är också viktigt att protokollet från årsmötet kommer ut på hemsidan
omgående. Medlemmarna saknade protokollet från årsmötet 2014.
Avslutning.
Ordförande Alf Bergström avslutade mötet och tackade för uppmärksamheten.
Sten Fält meddelade att han avtackat revisor Leif Jonsson, ej närvarande, för
lång och trogen tjänst.
Vid protokollet

Bosse Lindström

Justerat: Nils Hedengren

Sune Johansson

