
Protokoll fört vid Karlskärs Båt Klubbs årsmöte. 201,6-02-20

L. Klubbens ordförande öppnade mötet.

2. Fråga om mötets behöriga utlysning. Godkändes av mötet.

3. Till ordförande för årsmötet valdes Lennart Nilsson.

Till mötessekreterare valdes |an Persson

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes

Christopher Ahlandsberg samt Kai French

4. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

5. Bokslutet godkändes och lades till handlingarna.

6. Revisionsberättelsen föredrogs av närvarande revisor och lades till handlingarna.

7. Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

B. Val av styrelseledamöter.

Till kassör omvaldes Gunilla StarkenbergpäZ är.

Tillhamnkapten omvaldes Mikael Harvig pä2 är.

Till vice ordförande omvaldes Finn Dobson pä2 är.

Till sekreterare valdes Anita Gillström på L år, ffllnadsval efter Christopher

Alandsberg.

Ordförande Per Westin har 1 år kvar.

9. Till firmatecknare utsågs ordförande och kassör var för sig.

10. Val av suppleanter.

Peter Ferm omvaldes på 1 år

Börje Larsson omvaldes på 1 år.

11. Val av revisorer.

Christer Hammar omvaldes pä2 är.

Hans Waara har 1 år kvar.

12. Y al av revisorssuppleant.

Kurt Sundin omvaldes på 1 år.

13. Till valberedning på 1 år omvaldes,

Christer Hammar.

Hans Waara.

14. Till biträdande hamnkapten valdes efter omröstnig

fan Person på 1 år
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15. Till festkommit6 på 1 år valdes.

Mikael Harvig omval.

Roger Björklund omval.

Sverker Ottander nyval.

16. Till ny medlem i KBC invaldes Anders Nilsson HälsingegatanL4c Stockholm.

17. Klubbens ordförande redogjorde för kommande års verksamhetsplan och

budget.

Godkändes av årsmötet.

LB, Klubbens ordförande föredrog förslaget till utdebiteringar för 20L6.

En diskussion gällande principen för utdebitering av pris för bryggplats skede

och resulterade i en omröstning om vilken metod som skulle gälla, pris per kvm.

eller pris per bryggmeter gånger bomlängd. Votering begärdes och skede genom

handuppräkning. Röstningen utföll med L6 för kvm. och 8 för bryggmeter gånger

bomlängd. Vidare beslöt årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att återkomma med

en utvärdering av debiteringen för bryggplatser till nästa årsmöte.

L9. Inkomna ärenden. Inga ärenden har inkommit till årsmötet.

20. Förslag från styrelsen.

Att bidra med tio kronor och medlem till SSRS Karlskär samt bidra med fri

tillgång till bryggplats för SSRS räddningsbåt. Godkändes av mötet.

21. Information från styrelsen. Klubbens ordförande redogjorde för dom nya kraven

mot klubben på båtbottenfärger och rapporteringskrav.

Ny kod till sjösättningsrampen kommer att skickas ut tillsammans med

medlemsavgiften.

Teckningslista för vakthållning kommer att finnas i klubbhuset under april och

maj, fram till och med den 25 mai.

22. övriga frågor. Inga övriga frågor ställdes.

23. Ordförande tacka dE'för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Mötessekreterare f an Persson
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Kai French
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Christopher Ahlandsberg

fusterare.


