SPIRUDDENS BÅTKLUBB

Årsmötesprotokoll
2017-12-05
Protokoll fört vid Spiruddens BK:s årsmöte den 5 december 2017 hos Tyresta Naturum i
Tyresta Nationalpark, 26 medlemmar deltog i mötet.

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Rolf Segerman.

§ 2 Mötets utlysning
Mötet förklarades utlyst på ett korrekt sätt.

§ 3 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.

§ 4 Röstlängd
Röstlängd upprättades, bifogas protokollet. Konstaterades att 26 röstberättigade var
närvarande.

§ 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Thore Hansson och till mötessekreterare valdes Jan Söderberg.

§ 6 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
För att justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes Petter Lindblad och Monika Hurtig.

§ 7 Verksamhets- och förvaltningsberättelse
Rolf Segerman läste verksamhetsberättelsen.
Kassören (Monika Hurtig) redogjorde för klubbens förvaltning samt förklarade vad vissa större
poster innehöll. Hon svarade också på några frågor från medlemmar. Bland annat förklarade
hon hur y-bommarna finansieras.

§ 8 Revisorernas berättelse
Revisor Yngve Skog sade att han och revisor Christer Forsgren gått igenom klubbens
ekonomi och inte funnit något avvikande. De rekommenderade därför att styrelsen bör
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 10 Verksamhetsplan och budget för 2018
Rolf läste verksamhetsplanen (bilaga till protokollet) samt informerade om nästa års två
städdagar. Den första städdagen är någon lördag i mars (datum kommer att presenteras på
hemsidan). Den andra dagen är sista lördagen i oktober.
Det diskuterade om den aviserade prishöjningen på bryggplatser från Stockholm Stad. Priset
höjs troligen från 300 kr/bryggmeter till 550 kr/bryggmeter. Viss reservation om storleken på
höjningen är på plats då ingen faktura kommit från staden ännu. Beslöts att avvakta med
”budget för 2018” tills efter det att beslut i § 11 tagits.
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§ 11 Arvoden till styrelsen
Rolf Segerman läste ”Förslag från styrelsen till årsmötet 2017” se bilaga.
Mötet godkände förslaget.

§10 fortsättning Budget 2018
Budgeten för 2018 antogs utan ändring.

§12 Y-bommar för de bryggor som bestäms
I och med att budgeten antogs innebär detta att det finns möjlighet att utöka antalet ybommar.

§12.1 Arbetsgrupp för de y-bommar som bestäms
Diskussion om vilken brygga som är lämplig att montera y-bommar på. Lennart Wiksén
föreslog att A-bryggan södra sida samt C-bryggans södra sida kan vara lämpliga.

§ 13 Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2018.
Mötet godkände förslaget.

§ 14 Val av styrelse, ordinarie ledamöter, suppleanter
Ordförande Rolf Segerman omval två år
Ledamot Kjell Eriksson omval 2 år
Ledamot Lennart Wiksén omval 2 år
Kassör Monica Hurtig har ett år kvar på sin mandatperiod
Ledamot Ari Snorrasson har ett år kvar på sin mandatperiod
Ledamot Mikael Hallberg har ett år kvar på sin mandatperiod
Ledamot Gunnar Fjaestad nyval ett år (fyllnadsval)
Till suppleant för ett år omvaldes Iréne Hansson
Till suppleant för ett år omvaldes Thomas Hansson

§ 15 Val av två revisorer och en revisorssuppleant. Vardera på ett år.
Till revisorer på ett år valdes Yngve Skog och Christer Forsgren, till revisorssuppleant valdes
Gunilla Grevegård.

§ 16 Val av två valberedare och en valberedningssuppleant
Till valberedare på ett år valdes Petter Lindblad och Jan Engström (sammankallande), till
valberedningssuppleant valdes Björn Melin.

§ 17 Övriga frågor
Förslag framfördes att montera ett skydd över låscylindern på vägbommen så att inte vatten
kan tränga in i låscylindern.
Styrelsen uppmanades att så snabbt som möjligt redovisa de nya avgifterna för 2018.
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§ 18 Nästa årsmöte
Nästa årsmöte sker tisdagen 4 december 2018.

§ 19Mötets avslutande
Thore Hansson avslutade mötet.

Vid protokollet

………………………..

…………………….

Jan Söderberg, tf sekr

Thore Hansson
Ordförande för mötet

Justeras

……………………….

…………………….

Monika Hurtig

Petter Lindblad
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