
  ÅRSMÖTE 

För 2018 års verksamhet den 2019-03-19 

 

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: ca 20 st  

 

§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 Bengt Olsson och Ulf Dahne. 

 

§ 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. 

 

Tommy Nyman föredrog verksamhetsberättelsen för 2017. Berättelsen godkändes. 

 

§ 9. Kassarapport (resultat, balansräkning). 

 

Sofi Lindberg gick igenom klubbens ekonomi. Rapporten godkändes 

 

§ 10. Revisionsrapport. 

 

Sofi Lindberg föredrog revisionsberättelsen, den befanns vara utan anmärkning. 

 

§ 11. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen 

 

§ 12. Verksamhetsplan för kommande år. 

 



Tommy Nyman föredrog verksamhetsplanen för kommande år. Planen godkändes. 

Tommy Nyman föredrog 3-årsplanen för kommande år. Planen godkändes. 

 

 

§13. Förslag till ersättningar. 

 

Inga ändringar föreslagna. 

 

§ 14. Budgetförslag. 

 

Tommy Nyman föredrog budgetförslaget. Förslaget godkändes. 

 

§ 15. Medlemsavgift.  

 

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften skull höjas till 350 kr för nästa år. 

 

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

 

Tommy Nyman föredrog styrelsens beslut om nya avgifter. 

 

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

 

Omval Tommy Nyman, ordförande 1 år. 

Omval Sofi Johansson, kassör 2 år. 

Omval Erland Isaksson, vice ordförande 2 år. 

Omval Ingvar Waara ledamot 2 år. 

Omval Gunnar Sandgren, ledamot 2 år. 

Omval Per Nygren, suppleant för 1 år. 

Omval Lennart Spolander, suppleant för 1 år. 

Nyval Hans Nilsson, suppleant för 1 år 

 
 

§18. Val av 1 revisor och revisorssuppleant för 1 år. 

 

Gunnar Järvholm som revisorssuppleant. 

Klubben anlitar EkonomiNord för revision. 

 

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

 

Ingvar Waara omvaldes som hamnfogde för 1 år. 

Lennart Spolander omvaldes som hamnfogde för 1 år. 

 

Gunnar Sandgren omvaldes som stugfogde för 1 år. 

 

§ 20. Val av valberedning för 1 år. 

 

Till valberedning omvaldes    

Bengt Olsson. 

 

Bengt Olsson har årsmötets förtroende att värva ytterligare en person till valberedningen.



  

 

§ 21. Inkomna motioner. 

 

Inga motioner har inkommit. 

 

§22. Övriga frågor. 

 

a) Arbetsplikt. 

 

Tommy Nyman föredrog styrelsens förslag till arbetsplikt. Förslaget godtogs av 

årsmötet. 

 

b) Sjöräddningen informerar. 

 

En medlem från sjöräddningen informerade om deras verksamhet. 

Hen tackade även för det bidrag som båtklubben bidrar med. 

 

 

 

§ 23. Mötets avslutande. 

 

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Holmsund 2019-03-19 

    

Hans Sandstén  Tommy Nyman. 

 

 

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

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 

 

Justerare   Justerare 
 

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

Bengt Olsson  Ulf Dahne 


