
  ÅRSMÖTE 

För 2012 års verksamhet den 2013-03-11 

 

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: ca 20 medlemmar  

 

§1. Mötets öppnande. 

Ordförande Tommy Nyman förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga närvarande 

medlemmar välkomna. 

 

$2. Val av mötets ordförande. 

Till mötesordförande valdes Tommy Nyman. 

 

$3. Val av  mötets sekreterare. 

Till sekreterare valdes Hans Sandstén 

 

§ 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

 

Till justeringsmän valdes Anders Norberg och Gunnar Järvholm 

 

§ 5. Faställande av dagordning. 

 

Dagordningen faststäldes. 

 

§ 6. Mötets behöriga utlysande. 

 

Årsmötet ansågs utlyst på rätt sätt.. 

 

§ 7. Föregående årsmötesprotokoll. 

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 8. Årets verksamhetsberättelse. 

 

Ingvar Waara föredrog verksamhetsberättelsen för 2012. Berättelsen godkändes. 

 

§ 9. Kassarapport (resultat,balansräkning). 

 

Sofi Johansson gick igenom klubbens ekonomi. Rapporten godkändes 

 

§ 10. Revisionsrapport. 

 

Sofi Johansson föredrog revisionsberättelsen, den befanns vara utan anmärkning. 

 

§ 11. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen 

 

§ 12. Verksamhetsplan för kommande år. 

 



Ingvar Waara föredrog verksamhetsplanen för kommande år. Planen godkändes. 

 

Några förslag från medlemmarna: 

 

 Ett förslag las fram att försöka få kommunen att tillhandahålla en latrintunna för 

hundbajs vid infarten till båtklubben. 

 

 

§13. Förslag till ersättningar. 

 

Inga ändringar föreslagna. 

 

§ 14. Budgetförslag. 

 

Sofi Johansson föredrog budgetförslaget. Förslaget godkändes. 

 

§ 15. Medlemsavgift.  

 

Inga höjningar. 

 

§16. Avgifter ( båtplats i vattnet, båtplats på land, båtlyft). 

 

Inga höjningar. 

 

§17. Val av styrelse 3 st ledamöter för 2 år samt 2 st suppleanter för 1 år . 

 

Nyval Sofi Johansson, kassör. 

Omval Erland Isaksson 2 år, vice ordförande.  

Omval Ingar Waara 2 år, ledamot. 

Omval Gunnar Sandgren 2 år, ledamot. 

 

Torsten Segerbrandt och Per Nygren omvaldes som suppleanter för 1 år 
 

§18. Val av revisor för 1 år. 

 

Nyval av Stig Öberg. 

 

§19. Val av hamnfogdar och stugfogde för 1 år. 

 

Ingvar Waara och Per Nygren omvaldes som hamnfogde för 1 år. 

Gunnar Sandgren omvaldes som stugfogde för 1 år. 

 

§ 20. Val av valberedning för 1 år. 

 

 

Till valberedning valdes   

Martin Pattenden   

Bengt Olsson  

 

§ 21. Inkomna motioner. 



 

Inga motioner har inkommit. 

 

§22. Övriga frågor. 

 

Årsmötet diskuterade hur klubben skall ställa sig till frågan om den föreslagna 

sammanslagningen av SBU och SSF. Årsmötet ansåg att utredningen om sammanslagning 

kan fortsätta och vi tillstyrker en sammanslagning under förutsättning att medlemsavgiften 

inte höjs och att inriktning och arbetsform i den sammanslagna organisationen inte äventyrar 

SBU:s nuvarande huvudfrågor (Främjandefrågor för båtlivet). 
 

Frågan om spolplattor och utrustning för tömning av båtarnas septiktankar togs upp, frågan 

blir allt mera aktuell. 

 

§ 23. Mötets avslutande. 

 

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Holmsund 2013-03-11 

    

Hans Sandstén  Tommy Nyman. 

 

 

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

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 

 

Justerare   Justerare 
 

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

Anders Nordberg  Gunnar Järvholm 


