
  

 

Protokoll från årsmöte med Enhörna Båtklubb 

Tid: Torsdagen den 24 november 2022 klockan 19.00 

Plats:  Bygdegården Överenhörna 

Närvarande 18 medlemmar enligt bil. 

1. Mötets öppnande: Ordförande Sten Fält hälsade välkommen och 

förklarade mötet öppnat 

2. Fråga om mötet utlysts i rätt tid. 

Mötet beslutade att kallelse utlysts i rätt tid. 

      3   Fastställande av dagordning 

           Mötet godkände föreslagen dagordning. 

      4   Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

            Till ordförande valdes Sten Fält och till sekreterare valdes Bosse          

Lindström. 

      5    Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet. 

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Björn Frick och Alber Ammanuel 

       6 Föregående årsmötesprotokoll. 

Föregående protokoll godkändes. Protokollet finns att läsa på klubbens 

hemsida. 

       7 Verksamhetsberättelse. Bil.2. 

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes av mötet. 

       8 Ekonomisk rapport.  

Sten Fält redogjorde för det ekonomiska läget se bil. 3 och 4. Klubben har 

under året fått 23 nya medlemmar. Klubben har nu 149 medlemmar Den 

ekonomiska rapporten godkändes av årsmötet. 



        9 Revisionsberättelse Bil 5. 

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.  

       10 Fråga om ansvarsfrihet för mandatperioden. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

         11 Fastställande av medlemsavgifter för 2023. 

Årsmötet beslutade att höja båtplatsavgifterna med 200 kronor på insidan av 

bryggan och 200 kronor på utsidan av bryggan samt 100 kronor för 

rampavgiften enligt styrelsens förslag. 

           12. Fastställande av arvoden till förtroendevalda 

Årsmötet beslutade att arvodena skall vara oförändrade 25. 000:- Fördelningen 

sker inom styrelsens representanter. 

            13. Investeringar under 2023. 

En underhållsplan redovisades enligt bilaga 6. Styrelsen fick i uppdrag av 

årsmötet att som första uppgift se till att mastkranen repareras beträffande 

monteringen eftersom underlaget som är av trä, har ruttnat. Åtgärden måste 

påbörjas och vara klart för sjösättningen. Övriga uppgifter som framgår av 

underhållsplanen fick styrelsen i uppgift att lösa beroende på ekonomiska 

resurser.  

              

             14. Budget för 2023 Bil 7 

Ordförande Sten Fält gick igenom budgeten för år 2023 som godkändes av 

årsmötet. 

              15. Val av funktionärer enligt bilaga 8. 

Ordförande Sten Fält 2 år                                                 Omval 

Till kassör 1 år kvar Sten Fält 

Till Sekreterare 2 år valdes Towe Swärd                         Nyval 

Ordinarie Ledamot 2 år och Webmaster Johan Darth Omval 

Ordinarie ledamot 2 år valdes JB Hansen                     Nyval 

Till ordinarie ledamot 1 år Mark Abrahamsson           Nyval    



Ersättare 1år Annika Lundgren Ryman                         Nyval 

Ersättare 1 år Alf Bergström                                           omval 

Revisor 2 år Nuvarande Björn Frick                               omval 

Hanna Therbén 1 år kvar 

Hamnfogde Tommy Engström 1 år kvar 

Hamnfogde 2 år Dan Höglund                                        omval 

Till ersättare 1 år valdes Alf Bergström                         omval 

Till Ansvarig för i och uppläggning 1 år valdes Björn Frick           omval 

Medhjälpare för i och uppläggning 1 år valdes Onni Härkeman omval 

Till arbetsledare på 1 år. 

Hagskär vår Mark Abrahamsson                                                         omval 

Hagskär höst Mark Abrahamsson                                                       omval 

Ekensberg vår Tommy Engström                                                         omval 

Vassbekämpning Tommy Engström                                                    omval 

Ekensberg höst Ari Määttä                                                                    omval 

Vägavdelningen vår Lars Feldt                                                               omval 

Vägavdelning höst Mats Wellerfors                                                     omval                                   

Valberedningen Lars Feldt                                                                     omval 

 Anders Östensson sammankallande                                                    Nyval 

Mark Abrahamsson har utgått eftersom Mark är invald i styrelse för Enhörna 

Båtklubb. 

                                                                                                                                                

16 Rapporter och information 

En vägförening har bildats vid Ekensberg.  Enhörna Båtklubb är inte med i den 

föreningen. Ansvarar som tidigare för vägen från Sjövikskorset ned till klubbens 

område. 



Ett nytt hyresavtal för klubbens område vid Ekensberg har skrivits med 

Ekensbergs Förvaltnings AB. Avtalet är 5 årigt kostnad 27.000:- per år som 

index regleras årligen i efterskott. 

   

Elkostnaden har som för alla andra stigit kraftigt. Tyvärr är det så att det finns 

medlemmar med elbilar som laddar bilarna på klubbens bekostnad vilket inte 

är tillåtet och måste upphöra omgående. Alla måste vara observanta och 

försiktiga med användandet av el           

17 övriga frågor av ej ekonomisk natur. 

Sjösättning kommer att ske den 6 maj 2023. Upptagning den 14 oktober 2023. 

Vakthållningen börjar den 3 maj 2023 och pågår till den 30 oktober 2023 

 

Avslutning. 

Ordförande avslutade mötet med att tacka för visat intresse och överlämnade 

en vacker blomma till Ewy Östensson som tack för hjälpen med kaffekokning 

under årsmötet. Protokollskrivaren fick också en present i flytande form, som 

mottogs med stor tacksamhet. 

 

Vid protokollet                       Justerat                              Justerat 

 

Bosse Lindström                     Björn Frick                         Alber Ammanel              

 

 

  

   

 

 


