
Karlskärs Båt Clubb

Protokoll från årsmöte Karlskärs Båt Clubb ?015-02-1cl

Nåirvarande c:a 20 medlemmar

l. Ordlorancle öpppade mötet och hälsade tnedlemn:arna välkomua"

Z. Mötet lorklarades behqrigen utlyst. Angående dagordningen så beslutades att fly'tla

punkt 16 Nya medlemmsr 1öre puntrrt I Val at, st7'relsemctller,?t?'tdlr-

3. 'Iill mötesordfiirande valdes Clas Egn€r och tili sekreterare Finn Dobson" Lennart

Nilsson och Per-Olof Chef valdes till justeringsmän av plotokollet'

4. Clas läste upp verksamhetsberättelsen lör 2014 som godkiindes och lades till
handlingarna.

5. Clas redogjorde ftir verksamhetsarets bokslut vilket godkändes av årsmötet och lades

till handlingar.

6. Christer Hammar läste upp revisorernas berättelse vilken godkiindes och lades till
handlingarna.

7. Årsmötet godkiinde att ta in tre nya medlemmar i båtklubben som inte är boende inom

Ölsta. pe är Christofer Ahlandsberg (hyresgäst)- Per Johnsson (sornmargäst på

Räfshoimen) och Robert Ciaussnitzer (tar över Bo "Trollet" Holiströms

båtverksamhet).

8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet lor det gångna verksamhetsåret.

g. Årsmötet beslutade atlpä2 är väljaPer Westin (n.vvai) ti1l ordlorande och Christofer

Ahlandsberg (nyval) till sekreterare.

10. Till tjrmatecknare var for sig valdes ordft)rande Per Westin (640701-1177) och kassör

Gunilla Starkenberg (570309-1 08 1 )-

11. Tili styrelsesuppleanter på 1 år valdes Peter Fem (omval) och Börje Larsson (nyval)'

l?,. Till revisor pä2 är valdes Hans Waara (omva1)'

13. Till revisorssuppleant på 1 år valdes Curt sundin (omval).

14. Till ledamöter i valberedningen valdes Christer Hammar (omval) och Hans Waara

(omval).

15" Titl hamnkapren på 2 år r.,aldes Mikael Harr.ig (omval) och ti1l tritiidande hamnkapten

på 1 år valdes Peter Löfgren (omval).
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t6. Till festkommitten på 1 år valdes.Ian Samuelsson (omval)- Mikael Harv'ig (omvai) r:ch

Roger Björklund (omval).

17. Clas redogiorde lör kommande investeringar, För 2015 ii:reslog styrelsen att ersiifia de

rostiga rören vid C-bryg,qan rned 2l st Y-bommar tili en kostnad på c:a 90 000 kr.
Styrelsen tiireslog också att amortera klart på iånet till rarnpen med c:a 5C) 000 kr.
Årsmötet godkände fiireslagna investeringar för 201 5 "

A och B-bryggorna böriar närma sig sin livslängd och istället fiir afi renovera dem

fbreslås att de byts ut till nya bryggor i annat material som även är bredare och som

klarar väderleken bättre. Hamnkaptenen redogjorde lor de ahernativ som llnns.
Beroende på vilken typ av trryggor som väl-f s iir lånebehovet 600-900 tkr. Eu sådant

lån kan äs via Båtunionen på 10 år och med c:a 3Yo i rtuta.

Styrelsen foreslog att ärendet bereds under 2015 och beslut tas på årsmötet ?016.

Årsmötet godkiin«le styrelsens törslag n-ren påpekade också att om styrelsen så beslutar

kan ett extra medlemsmöte kallas ihop till hösten 2015.

18. Årsmötet godkiinde {tireslagna debiteringar for år 2015

Medlemmar Årsmedlemskap

Inträde
Medlemskap
Bryggavgift A-B-C

Tillgång till elskåp
Uteblivet arbete
Gästande båtar kr/dygn
Utebliven vakthållning
Rampkort
Rampavgift
Ramp kort medlem utan bryggplats

1000: -
200: -

2.0 m 1200: -

2,5 m 1500: -
3"0 m 1800: -

3.5 m 2100: -
4.0 m 2400: -

2200 -
2500: -
2800: -
3100:
3400: -

200: -/säsong
500: -
100: -

1000: -

500: -/säsong
100: Jdag

200: -/säsong

19. Det fanns inga inkomna åirenden att behandla.

2A. Årsmötet beslutade på lorslag från st-vrelsen att bidrag till SSRS Munsö 10: -lmedlem

och hyresgäst samt bryggplats.

21. Intbnnation från styrelsen
o CIas informerade om de strängare mi§rikrav som kom:nunen kommer med

angående båtbouenf;irger: Vi kornmer under aret att ffi göra en miliötillsyn
som vi ffir bekosta själva. Den nya st-vrelsen bör väl,ia en mi§öansvarig som tar
tag i dessa frågor.

. Ny kod till rampen kom:ner att rneddelas vid utskick av medlernsavgiften.
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r Teckningslista ftir vakthållningen kommer som vanligt att finnas i klubbhuset
under april och maj manad. Listan tas in den24 maj. Skriv på listan ftir att vara
siiker på att få gå vakt nåir ni önskar. Åndringar av oss utlagda tider komrner ej
att medges.

Det togs inte upp någon &ågatill öppen diskussion

Clas avslutade mötet och tackade fiir visat intresse. Årsmötet gav Clas €a vafin applåd
lor sina år sorn ordftirande i båtklubben.

Yid protokollet

,,,,

5;,,- j-t'"*--
Finn Dobson
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