
Arsmtite i Soluddens Bitklubb, SBK
Tid och plats
2017-04-30 kl. 10.00 Vid klubbens bryggor.

Ndrvarande 16 st
Anders Nordlander, Per-Arne Nordlander. Inger Imseng. Doris Huss (ist f. Anders Moberg),,
Tommy Tidbeck, Gunnar Forslund, HP Wallin, Borje Nilson, Sigge Winsnes, Nicke Bj6rk,
Ann Lagerstrand. HAkan Swan, Gdran Thorslund, Christian Boo. Gunilla Lindmark,
Madelene Engbusk

Miitet iippnande
Hjalmar hiilsar alla vrilkomna och fcirklarar Arsmotet cippnat

$ 1 Val av miitesordfiirande
Arsmcitet valde Hjalmar winsnes till mdtesordfcirande

S 2 Val av miitessekreterare
Arsmotet valde Madelene Engbusk till motessekreterare

S 3 Val av personer attjustera protokollet
Arsmotet valde Gciran Torslund och Tommy Tidbeck att justera protokollet

$ 4 Godkiinnande av dagordningen
Arsmcitet beslutade godkiinna dagordningen

$ 5 Arsmiitets behiiriga utlysancle
Arsmcitet beslutade att anse irsmotet enligt stadgarna behorigen utlyst

$ 6 verksamhetsberaittelse och ekonomisk berdttelse
Verksamhetsberzittelse och ekonomisk beriittelse for loregiende verksamhetsir presenterades
fbr Arsmotet. Kiittingar bytta viren 2016, nytt grus flnns nu pi rampen. Arsmotet beslutade
att godkdnna verksamhetsberZittelse och ekonomisk beriittelse och laggadessa till
handlingarna.

$ 7 Revisionsber:ittelse och faststiillande av balansrf,kning
Revisorsberiittelse och balansberiikningen presenterades for irsmotet. 175 000 kr i kassan.
Arsmotet beslutade att faststiilla balans- och resultatrAkningen.

$ 8 Frflgan om ansvarsfrihet ftir avgiende styrelse
Arsmotet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

$ 9 Faststiillande av avgifter
Arsmotet beslutade om oforiindrade avgifter enligt foljande:

600 kr bfitplats upp ti l l  2,4 m
900 kr b&tplats upp ti l l2.7 m
1050 kr bitplats upp ti l l  2,85 m
1200 kr b6tplats upp ti l l  3,0 m
1600 kr bitplats upp ti l l  3,6 m



$ l0 Val av styrelsemedlemmar
Arsmcitet beslutade foli ancle :
Ordforande:
Kassor:
Sekreterare:
Hamnkapten:
V. Hamnkapten:
Medlemsansvariq:

S l1 Val av revisor
Arsmcitet omvalde Ann Lagerstrand och Arne Biickman bida pi I ir.

$ 12 Val av valberedning
Arsmotet omvalde GunilliLind.nark och Majvor Tidbeck p6 1 6r

$ 13 Ovriga frfrgor
- Medlemmar som inte nytdar sin plats uppmanas hyra ut densamma.

-Medlemsregistret uppdaterat och fortsiittningsvis kommer all information skickas per mail,
det iir tre medlemmar som meddelat att de onskar per post.

-B6tar far ej ligga upplagd a pa marken vid bAtklubben.

-En livboj saknas pi ena bryggan HP Wallin ser till att det kommer en ny pa plats.

-Alla medlemmar i SBK far tidningen BAtnytt, den skickas ut pi den adress som ni liimnat till
batklubben, om ni flyttar si iir det viktigt att uppdatera adressen hos medlemsansvarige si
tidningen fortsiitter kommer hem till er.

$ 14 Mtitets avslutade

Ljustero den 30 april, 2017
/'

Hjalmar Winsnes (1 6r kvar)
Per-Arne Nordlander (val fil 2 hr)
Marie Lassesson (l 6r kvar)
Anders Nordlander (omv al2 hr)
Madelene Engbusk ( 1 &r kvar)
Tobias oien (nyval2 6r) - ersdtrer Michael Svedberg

Madelene Engbusk,

li l/kw
Hjalmar Winsnes, Ordforande

i -*

-.-*==**7- - ! i trfu o-.k'
,/

Tommy Ti'dbeck, J usterareThorslund, . lust


