Arsmtite i SoluddensBitklubb, SBK
Tid och plats
2017-04-30
kl. 10.00Vid klubbensbryggor.
Ndrvarande16 st
AndersNordlander,Per-ArneNordlander.Inger Imseng.Doris Huss(ist f. AndersMoberg),,
Tommy Tidbeck,GunnarForslund,HP Wallin, Borje Nilson, SiggeWinsnes,Nicke Bj6rk,
Ann Lagerstrand.HAkanSwan,GdranThorslund,ChristianBoo. Gunilla Lindmark,
MadeleneEngbusk
Miitet iippnande
Hjalmar hiilsaralla vrilkomnaoch fcirklararArsmotetcippnat
$ 1 Val av miitesordfiirande
Arsmcitetvalde Hjalmar winsnes till mdtesordfcirande
S 2 Val av miitessekreterare
Arsmotetvalde MadeleneEngbusktill motessekreterare
S 3 Val av personer attjustera protokollet
Arsmotetvalde GciranTorslundoch Tommy Tidbeckatt justeraprotokollet
$ 4 Godkiinnandeav dagordningen
Arsmcitetbeslutadegodkiinnadagordningen
$ 5 Arsmiitets behiiriga utlysancle
Arsmcitetbeslutadeatt anseirsmotet enligt stadgarnabehorigenutlyst
och ekonomiskberdttelse
$ 6 verksamhetsberaittelse
Verksamhetsberzittelse
och ekonomiskberiittelsefor loregiendeverksamhetsirpresenterades
fbr Arsmotet.Kiittingar bytta viren 2016,nytt grus flnns nu pi rampen.Arsmotetbeslutade
att godkdnnaverksamhetsberZittelse
och ekonomiskberiittelseoch laggadessatill
handlingarna.
och faststiillandeav balansrf,kning
$ 7 Revisionsber:ittelse
Revisorsberiittelse
och balansberiikningen
presenterades
for irsmotet. 175 000 kr i kassan.
Arsmotetbeslutadeatt faststiillabalans-och resultatrAkningen.
$ 8 Frflgan om ansvarsfrihet ftir avgiende styrelse
Arsmotetbeslutadeatt bevilja styrelsenansvarsfrihet
$ 9 Faststiillandeav avgifter
Arsmotetbeslutadeom oforiindradeavgifter enligt foljande:
600kr bfitplats
upptill 2,4 m
900kr b&tplats
upptill2.7 m
1050kr bitplatsupptill 2,85m
1200kr b6tplats
upptill 3,0m
1600kr bitplatsupptill 3,6m

$ l0 Val av styrelsemedlemmar
Arsmcitetbeslutadefoli ancle:
Ordforande:
HjalmarWinsnes(1 6r kvar)
Kassor:
Per-ArneNordlander(val fil 2 hr)
Sekreterare:
Marie Lassesson
(l 6r kvar)
Hamnkapten:
AndersNordlander(omval2 hr)
V. Hamnkapten:
MadeleneEngbusk( 1 &r kvar)
Medlemsansvariq:
Tobiasoien (nyval2 6r) - ersdtrerMichaelSvedberg
S l1 Val av revisor
ArsmcitetomvaldeAnn Lagerstrandoch Arne Biickmanbida pi I ir.
$ 12 Val av valberedning
ArsmotetomvaldeGunilliLind.nark och Majvor Tidbeckp6 1 6r
$ 13 Ovriga frfrgor
- Medlemmarsom inte nytdar sin plats uppmanas
hyra ut densamma.
-Medlemsregistret
uppdateratoch fortsiittningsviskommer all informationskickasper mail,
det iir tre medlemmarsom meddelatatt de onskarper post.
-B6tarfar ej ligga upplagda pa markenvid bAtklubben.
-En livboj saknaspi enabrygganHP Wallin
sertill att det kommer en ny pa plats.
-Alla medlemmari SBK far tidningenBAtnytt,
den skickasut pi den adresssom ni liimnattill
batklubben,om ni flyttar si iir det viktigt att uppdateraadressenhos medlemsansvarige
si
tidningenfortsiitterkommer hem till er.
$ 14 Mtitets avslutade
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Tommy Ti'dbeck,Justerare

