Protokoll från årsmöte i Stenungsunds båtklubb 4 april 2019
Plats: Stenungsunds segelsällskap

Mötesstart kl 19.00

§ 1. Årsmötet öppnades av ordförande Christer Lindgren
§ 2. Årsmötet stadgeenligt utlyst
Anslag på anslagstavlor gjordes 5/2 och på hemsida något senare.
Medlemskallelse skickades ut med post / E-post 19/3 2019.
Årsmötet beslutade att årsmötet är stadgeenligt utlyst.

§ 3. Röstlängd fastställdes.
Närvarande medlemmar är 42 styck och det finns 0 styck fullmakter.

§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.

Bilaga 1 Röstlängd

Till justerare valdes Jan-Åke Carlsson och Karl-Erik Edvardsson.
Till rösträknare valdes Reine Jönsson och Ola Börjesson.
Till ordförande för årsmötet valdes Lennart Börjesson.
Till sekreterare för årsmötet valdes Ronnie Ståhle.
Dagordningen beslutades.
Föredragande av protokoll från föregående medlemsmöte som var höstmötet 19/11 2018.
Från det mötet finns följande att rapportera till:
”§ 10. Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
Enligt verksamhetsplanen sker under 2019 viss reparation av befintliga bryggor.
Styrelsen arbetar med att ta fram genomarbetat beslutsunderlag för kommande
investeringar i nya bryggor B och C.
Underlaget skall helst finnas tillgängligt, för beslut vid års- eller höstmöte under 2019.
Den av styrelsen föreslagna budgeten för 2019, syftar till att förstärka SBK:s ekonomi,
så att brygginvesteringar kommer att bli möjliga inom ett fåtal år.
Diskussion skall ske med Orust sparbank om vad som är ”bäst”, att amortera ner skulden
så mycket som möjligt eller att ha pengar ”i kassan”.”
”§ 11. Beslut togs om avgifter för nästa kalenderår.
Det skall göras tydligt, vad avgiften är för att ha bryggplats och
att också använda rampen ett antal gånger.
Mötet godkände att det görs uppdelning av medlemsavgiften i momsbelagd och icke
momsbelagd del.”

§ 10. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Christer Lindgren och resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret föredrogs av Fredrik Myrberg och lades till handlingarna.
Bilaga 2 Verksamhetsberättelse för 2018 Bilaga 3 Resultat och balansräkning för 2018
§ 11. Revisionsberättelse gavs av Lennart Börjesson. Revisionsberättelsen godkändes. Bilaga 4
§ 12. Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen och ge styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
§ 13. Nästa kalenderår (dvs vad är tänkt om kommande säsong)
a) Information gavs angående läget om Riksbyggens ”badflotte”.
b) Information gavs om möjliga lösningar för brygg-byten.
Bilaga 5 Bryggutredning
Inför höstmötet 2019 skall utförlig information finnas i god tid.
Skall beslut fattas, skall det finnas noga utredda tydliga förslag.
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c) Enkätsvar kring medlemsaktiviteter önskas in. Det skall finnas inlämningslåda och
tomma enkäter i klubbhuset.
§ 14. Beslut angående styrelsearvoden för kommande verksamhetsår
Oförändrade beslutas, dvs 0:§ 15. Motioner till årsmötet
”Motioner och ärenden skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet.”

Detta var 28/2 -19. Inga motioner hade då inkommit till styrelsen.
§ 16. Val av föreningsfunktionärer (udda årtal):
Till ordförande i två år valdes Reidar Grefjord.
Till ledamöter i två år valdes Catharina Wallin, Holger Rosander, Lena Åberg och
Hans-Erik Emanuelsson.
Till revisor i två år valdes Morgan Broberg.
Till revisorssuppleant valdes Karl-Ove Karlsson.

§ 17. Till valberedningen inför kommande årsmöte, valdes Mats Nilsson, Reine Jönsson och Hans
Oskarsson varav Mats Nilsson är sammankallande.
§ 18. Övriga frågor:
a) Under punkten ”övriga frågor” skall ej beslutsfrågor tas upp.
b) Avgående ordförande Christer Lindgren avtackades.
§ 19. Ordförandeklubban överlämnades till Reidar Grefjord som avslutade årsmötet.

………………..…………………………………………………
Mötesordförande Lennart Börjesson

……………………………………………………………
Mötessekreterare Ronnie Ståhle

………………..…………………………………………………
Justerat av Jan-Åke Carlsson

……………………………………………………………
Justerat av Karl-Erik Edvardsson
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