Protokoll vid årsmöte iSoluddens Båtklubb 2013-04-28

19 närvarande medlemmar vid bryggorna konstaterade att mötet var behörigt utlyst
1 Till ordförande valdes Sven Svensson och till mötessekreterare Håkan Svan
2 Marie Lassesson och Bengt Johansson utsågs att justera årsmötesprotokollet.
3 Verksamhetsberättelsen

och kassarapport var utsända med kallelsen och godkändes

4 Föreningens revisor Jan Åkerlind rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen för det
gångna räkenskapsåret vilket beviljades av stämman.
5 Stämman beslutade om oförändrade medlemsavgifter.
Styrelsemedlem betalar Yz av den båtavgift som avser båtbredd 2,7 m.
6 Styrelse för det kommande verksamhetsåret:
Ordförande
Sven Svensson 1 år kvar
Sekreterare
Håkan Svan 1 år kvar
Kassör
Hjalmar Winsnes 2 år nyval
Hamnkapten
Anders Nordlander 2 år nyval
V hamnkapten
Nicke Björk 1 år kvar
Medl.ansvarig
Mikael Svedberg 2 år omval
7 Ann Lagerstrand och Annie Bäckman valdes till revisor repektive revisorssuppleant för 1 år
8 Till valberedning 1 år omvaldes Gunilla Lindmark och nyvaldes Majvor Tidbeck.
9 Båtrampen: Förslag till nyttjanderätt för icke medlem var utsänt med kallelsen. Mötet
beslutade om s.k. nyttjanderättsavtal med avgift 1200 kr för 5 år + deposition 500 kr för
nyckel. Om avtalet sägs upp inom 2 år återbetalas halva avgiften men är vid senare
uppsägning förfallen.
10 Firmateckning: Nya beloppsgränser. Firman tecknas av kassör eller ordföranden upp till
5000 kr. För belopp över 5000 men under 30 000 kr äger ordförande och kassör gemensam
rätt att teckna firman. För nyinvesteringar över 30000:- ska medlemmarnas godkännande
inhämtas på ordinarie årsmöte eller extra medlemsmöte. Ä ven sådana investeringar tecknas av
ordförande och kassör i förening.

Vid akuta händelser där föreningens egendom hotas äger styrelsen rätt att vidta nödvändiga
åtgärder utan att kalla till extra medlemsmöte. Firman tecknas då av minst 2/3 av styrelsens
medlemmar.
12 Mötet uttalade att samtliga medlemmar bör/ska vara beredda att medverka i styrelsearbete
eller andra arbetsuppgifter inom SBK
11 Avgående styrelseledamötema Anders Moberg och Pelle Asplund samt revisor Jan
Åkerlind avtackades för mångåriga insatser.
12 Mötet avslutades och alla önskades en god båtsommar.

Ljusterö den 30 april 2013
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