Karlskärs Båt Clubb
Protokoll från årsmöle 2OL7 -O2-26

Tid:

Plats:

1s.00

Folkets Hus, ölsta

1.
2.

Ordförande Per Westin öppnade mötet

3.

Till mötesordförande valdes Per Westin
Till sekreterare valdes Anita Gillström
Till protokolljusterare valdes Sverker Ottander och Lennart Nilsson

4.

Ordförande Per Westin läser upp styrelsens verksamhetsberättelse som godkändes av mötet
Noterades att det varit bra uppslutning vid arbeten med Bommarna

5.

Bokslutet gicks igenom

Mötet förklarades behörigen utlyst

Lennart Nilsson påpekade att kostnaden för Bryggorna borde ligga som en tillgång

6.
7.

Per Westin läste upp Revisionsberättelsen som godkändes och lades

8.

Tillstyrelseledamöteromvaldes;
Per Westin, ordförande pä 2 är

till handlingarna

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Anita Gillström, sekreterare pä 2 är
Kvarstående ledamöter på 1år;
Finn Dobson, vice ordförande
Gunilla Starkenberg, kassör
M ikael Harvig, hamnkapten

9.

Till firmatecknare valdes ordförande och kassör var för sig

10. Tillstyrelsesuppleanter

på 1 årvaldes;

Börje Larsson, (omval).
Lennart Nilsson, (nyval).

11. Till revisorer

valdes;

Hans Waara 2 år, (omval)
Christer Hammar 1 år, (kvarstående)

12. Till revisorssuppleant omvaldes;
Kurt Sundin, 1 år

13.

Till valberedningen på 1 år omvaldes;
Hans Waara

Christer Hammar

14. Till biträdande hamnkapten

på 1 år omvaldes;

lan Persson

15. Till festkommitt6

på 1 år omvaldes;

Mikael Harvig
Roger Björklund
Sverker Ottander

15.

lnga förslag från styrelsen gällande nya medlemmar förelågs

i:I

L7. Mötet godkände styrelsens verksamhetsplan och budget enligt bifogade handlingar
Bygglovsansökan för uppställning av "Ny byggnad" är inlämnad

18. Mötet godkände styrelsens förslag gällande debitering för 2017
1000:I nträde
Årsavgift ordinarie medlem

200:-

Årsavgift utan medlemskap

1000:-

120:- per kvadratmeter

Bryggavgift
Ytan beräknas på båtens längd x bredd

Minsta debiterad yta är 10 kvadratmeter
Tillgång

200:- /säsong

till elskåp

500:100:- /dygn

Uteblivet arbete
Gästande båtar
Utebliven vakthållning
Rampkort (externa)
Rampkort för medlemmar utan bryggplats
Rampavgift

1000:-

700:- /säsong
200:- /säsong
100:- /das

19. lnga ärenden har inkommit

20. Mötet beslöt att följa styrelsens förslag till
samt fri tillgång till en Bryggplats
2L. nformation
I

SSRS

Karlskär med 10:- per medlem,

frå n Styrelsen

Bottenfärger; Vi måste bli bättre till nästa säsong. Nuvarande godkända färger finns

på

Hemsidan.
Kod

till rampen; meddelas via utskick av medlemsavgifter

Vakthållning; har fungerat väldigt bra. Teckningslista kommer att finnas i Klubbhuset fr.o.m.
1 april t.o.m. 25 maj. Eventuella ändringar av oss utlagda tider kommer ej att medges.
NycklartillElskåp; Finnsatt hämta iutbyte motgamla nycklar, hos Micke Harvig

22. Öppen diskussion
Kommande arbetsdagar för bl.a. Montering av bommar samt diverse. Per & Micke väljer ut
medlemmar för speciella arbeten.
Övriga medlemmar kallas in för städning m.m.
Vakthållning; inga rapporteringar om skador.
Numrering: A och B-bryggorna är klara, C-bryggan blir klar till sjösättning'
Anslag över numreringen kommer att finnas i Klubbhuset.

23. Ordförande
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Per Westin avslutar mötet
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