
     
 

Protokoll Årsmöte Karlskärs båtklubb 2013-02-16 

 

Närvarande:  Antal medlemmar:   19 

§1 Ordförande öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.  

§2 Årsmötet förklarade mötet behörighen utlyst. 

§3 Till mötesordförande valdes Clas Egnér och Ulrika Persson till sekreterare.  

Anders Nilsson  och Pia Larsson  valdes till justeringsmän av protokollet. 

§4 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna.  

§5 Clas redogjorde för verksamhetsårets bokslut vilket godkändes av årsmötet och lades till 

handlingarna. 

§6 Revisorernas berättelse redogjorde Hans W för stämman och lades till handlingarna. 

§7 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret. 

§8 Till styrelseledamöter för KBC omvaldes Clas Egnér och Ulrika Persson, båda på två år. Stämman 

godkännde och lades till handlingarna. 

§8a Firmatecknare var för sig för KBC godkändes Clas Egnér (520701-0173) och Gunilla Starkenberg 

(570309-1081).  

§9 Till styrelsesuppleanter, på ett år, omvaldes Peter Starkenberg och Stefan Pahlén. 

§10 Till revisor på två år omvaldes Hans Waara. 

§11 Kurt Sundin omvaldes till revisorssuppleant på ett år. 

§12 Till ledamöter i valberedningen på ett år omvaldes Christer Hammar och Hans Waara. 

§13 Till biträdande hamnkapten på ett år omvaldes Peter Löfgren. 

§14 Festkommittén omvaldes på ett år: Mikael Harvig, Roger Björklund och Jan Samuelsson. 

§15 Vakthållning, Clas presenterade nytt förslag på schemaläggning.  Årsstämman godkände 

förslaget.  

(Regeln är att person som har en bryggplats sitter ett vaktpass per säsong. Sitter person med annan 

bryggplatsinnehavare innebär det att person får sitta två vaktpass. Bryggplatsinnehavaren kan välja 

att sitta med en icke båtplatsmedlem som är över 18 år). 

§16 Clas presenterade förslag på reviderade stadgar. Årsstämman godkände förslaget.  

§17 Clas presenterade förslag på reviderade ordningsregler. Årsstämman godkände förslaget.  



     
 
 

§18 Ny kod till rampen kommer att meddelas vid utskick av årets avgifter.  

§19 Debitering/avgifter under 2013 kommer inte att förändras för medlemmarna. 

Rampavgiften har förändrats till 100 kr / dag istället för 50 kr / ggr. Årskortet kostar fortfarande 500 

kr. 

Hyresgäst (terminologi) har ändrats till Årsmedlemskap. 

§20 SSRS 10 kr per medlemm och per hyresgäst. Årsstämman godkände förslaget. 

§21 Vårarbetet. Micke H informerade att när isen försvinner skall dykare kontrollera A-bryggan, C-

bryggan och några gästbojar skall sättas i. Bryggorna skall oljas och området krattas. Veranda-altanen 

skall förbättras något. 

§22 En ny flotte med en 5-knops skylt på har snickrats ihop och lagts ut i inloppet. 

 

Övriga frågor 

E-post adresser för nytt båthanterings system BAS-K. För att kunna lägga in samtliga uppgifter om 

respektive medlem och kunna hantera admininstration, information och utskick behöver vi få tillgång 

till er e-postadress. Var snälla och skicka e-post adressen till Ulrika Persson på karlskar@tele2.se  

Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse. 

 

Vid protokollet 

 

Ulrika Persson 

Sekreterare 

 

Justeras av:  Anders Nilsson Pia Larsson 
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