
ÅRSMÖTE 
För 2009 års verksamhet den 2010-03-22 

 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: ca 30 medlemmar  
 
§1. Mötets öppnande. 
Ordförande Erland Isaksson förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga närvarande 
medlemmar välkomna. 
 
$2. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt. 
Årsmötet ansågs utlyst på rätt sätt 
 
$3. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes med ett tillägg. En information om vad VBF:s möte av Erland I. 
 
 
§ 4. Val av mötesordförande och sekreterare. 
 
Till mötesordförande valdes Erland Isaksson. Till sekreterare valdes Hans Sandstén 
 
§ 5. Val av två justeringsmän. 
 
Till justeringsmän valdes Ulf Dahne och  Thorsten Segerbrant.. 
 
§ 6. Föregående årsmötesprotokoll. 
 
Tyvärr fanns inte föregående årsmötesprotokoll tillgängligt. 
 
§ 7. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse och aktivitetsplan. 
 
Ingvar Waara föredrog verksamhetsberättelsen för 2009. Berättelsen godkändes. 
Ingvar Waara föredrog aktivitetsplanen för 2010. Aktivitetsplanen godkändes. 
 
§ 8. Redovisning av styrelsens förvaltningsberättelse för 2009 samt budgetförslag 2010. 
 
Mike Pattenden föredrog kassarapport, resultat och balansräkning, som alla godkändes.  
Mike Pattenden föredrog budgetförslaget för 2010. budgetförslaget godkändes. 
 
§ 9. Revisionsberättelse. 
 
Mike Pattenden föredrog revisionsberättelsen. 
 
§ 10. Ansvarsfrihet. 
 
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§ 11. Fastställande av klubbens medlemsavgift. 
 
Medlemsavgiften förblir oförändrad för 2010. 



 
§ 13. Motioner och ärenden. 
 

• Förfrågan från medlem om möjlighet att bygga mindre båthus. 
Det handlar om enskilda båthus med plats för en mindre båt (typ garage). Årsmötet har 
inget emot detta om flera intresserade finns. 

• Information om arbetsplikt. 
Tommy Nyman informerade om den arbetsplikt som kommer att införas för klubbens 
medlemmar. Mer information kommer senare på klubbens hemsida 

• Ny modell för bryggavgifter 2011. 
Tommy Nyman informerade om styrelsens förslag till hur bryggavgifter skall 
beräknas i fortsättningen. 
 
 

§ 14. Val av ordförande för 2 år.  
 
Tommy Nyman valdes till klubbens ordförande. 
 
$15. Val av kassör för 2 år. 
 
Gun Frisk Olsson valdes till klubbens kassör. 
 
$16. Val av minst 5 och högst 7 ordinarie styrelseledamöter för 2 år, växelvis. 
 
Hans Sandstén omvaldes till styrelseledamot. 
Ulf Kröger omvaldes till styrelseledamot. 
 
$17. Val av 2 och högst 4 styrelsesuppleanter för 1 år. 
 
Per Nygren valdes till styrelsesuppleant. 
Torsten Segerbrant valdes till styrelsesuppleant. 
 
§ 18. Val av revisor 1 år. 
 
Till revisor valdes Kristoffer Öhman. 

 
§ 19. Val av valberedning för 1 år. 
 
Till valberedning omvaldes   

Bengt Olsson   
Krister Öhman  

 
§ 20. Val av hamnfogde och stugfogde. 
 
Till hamnfogde valdes Ingvar Waara och Per Nygren. 
Till stugfogde valdes Gunnar Sandgren. 
 
Behov finns av ytterligare en hamnfogde. 
  
§ 21. Övriga frågor. 



 
Mike P infromerade om klubbens nya bränsleanläggning. 
 
§ 22. Mötets avslutande. 
Mötet avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna för väl förrättat värv. 
 
 
 
 
 
 
Holmsund 2010-03-22 
    
Hans Sandstén  Erland Isaksson 
 
 
 
-----------------------------  ------------------------------ 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
 
 
Justerare   Justerare 
 

 

----------------------------------  ----------------------------------- 

Ulf Dahne   Thorsten Segerbrant 


