Karlskärs Båt Clubb
Protokoll från årsmöte 2022-04-24

Organisationsnr: 802495-8913

Närvarande 15 medlemmar
1.

Mötet öppnas
Ordförande Per Westin öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.

2.

Fråga om mötet är behörigen utlyst
Mötet förklarades behörigen utlyst.

3.

Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare
Till mötesordförande valdes Lennart Nilsson och till sekreterare Finn Dobson. Christer Hammar och
Curt Andersson valdes till justeringsmän av protokollet.

4.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Mötet fick läsa igenom berättelsen som sedan godkändes och lades till handlingarna.

5.

Bokslut för verksamhetsåret
Bokslutet gicks igenom, godkändes och lades till handlingar.

6.

Revisorernas berättelse
Revisor Leif Lüsch framförde en hel del kritik och menar att styrelsen inte haft tillräcklig kontroll
över föreningens redovisning och förvaltning men detta bedöms inte ha drabbat föreningen
ekonomiskt. Styrelsen har insett bristerna och har från 2022 anlitat en redovisningskonsult som
skall hjälpa till att få ordning på redovisningen. Revisorn tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8.

Valberedningens förslag till styrelse 2022 godkändes:
Per Westin ordförande
- omval 2 år
Lennart Nilsson, vice ordförande
- kvarstår 1 år
Benny Svensson, kassör
- fyllnadsval 1 år för Anita Gillström
Finn Dobson, sekreterare
- omval 2 år
Mikael Harvig, hamnkapten
- omval 2 år
Börje Larsson, suppleant
- omval 1 år
Fredrik Kimerius, suppleant
- omval 1 år

9.

Valberedningens förslag till revisorer för 2022 godkändes
Leif Lusch
- kvarstår 1 år
Fredrik Hjalmarsson
- omval 2 år

10.

Valberedningens förslag till suppleant för revisorerna 2022 godkändes.
Niklas Dalgrip
- omval 1 år

11.

Val av 2 st. ledamöter till valberedning på 1 år
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Christer Hammar
- omval 1 år
Då ingen mer av de närvarande anmälde sig fick Christer mandat att knyta till sig en valberedare.
12.

Valberedningens förslag till biträdande hamnkapten på 1 år godkändes.
Tommy Evertsson
- omval 1 år

13.

Valberedningens förslag till omval av festkommittén godkändes
Mikael Harvig
Roger Björklund
Sverker Ottander

14.

Nya medlemmar
Styrelsens förslag att Johanna Holmsen skall få bli ny ordinarie medlem efter 4 år som
årsmedlem godkändes.

15.

Verksamhetsplanen och budgeten för 2022
Ordförande Per gick igenom planen och vice ordförande Lennart budgeten. Dokumenten finns
tillgängliga på hemsidan. Inga synpunkter framfördes och mötet beslutade att godkänna dem.

16.

Debitering för 2022
Styrelsens förslag att avgifterna för 2022 skall vara oförändrade förutom avgiften vid utebliven
vakthållning som fördubblades till 2000 kr godkändes. De är som följer
Inträde
Medlemsavgift
Årsmedlem
Passiv medlem

1000
900
1700
200

kr
kr
kr
kr

Bryggplatser
C-bryggan
A- och B-bryggan

500 kr
120 kr x båtens längd x båtens bredd - 700 i grundavdrag

Övrigt avgifter
Tillgång till elskåp
Gästande båtar
Rampkort för ej medlem
Rampkort för medlem
Rampavgift per dag

250
125
700
375
135

Uteblivet arbete
Utebliven vakthållning

kr
kr
kr
kr
kr

500 kr
2000 kr

17.

Inkomna ärenden
Det fanns inga inkomna ärenden.

18.

Förslag från styrelsen
Årsmötet beslutade på förslag från styrelsen att ge 10:- per medlem SSRS Karlskär och att de får fri
tillgång till en bryggplats.

19.

Information från styrelsen
Styrelsen hade ingen speciell information att delge.
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20.

Mötet avslutas
Mötesordförande Lennart Nilsson avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Mötesordförande

Mötessekreterare

________________________________
Lennart Nilsson

___________________________________
Finn Dobson

Justeras av

Justeras av

_________________________________
Christer Hammar

____________________________________
Curt Andersson
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