Årsmötesprotokoll, Södertälje båtklubbs årsmöte 13 februari 2019
§1

Mötets öppnande.
Ordf. Jonas Magnusson hälsade alla närvarande (Kompassen var välfylld) välkomna
och förklarade mötet öppnat.

§2

Eftertanke över avlidna medlemmar under verksamhetsåret.

§3

Mötets utlysande (se stadgar).
Mötet förklarades behörigen utlyst.

§4

Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§5

Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.
Till ordförande valdes; Per Hanö och till sekreterare Tomas Ekström.

§6

Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare att tillsammans med
ordförande justera protokollet.
Till justeringspersoner valdes Dennis Harding och Bo Andersson Jr.

§7

a) Styrelsens och kommittéers verksamhetsberättelser.
Berättelserna förevisades och kommenterades i korthet av Jonas Magnusson.
Bil. 1. En medlem hade synpunkter på miljöarbetets verksamhetsberättelse och
påpekade att den saknade tillräcklig volym och detaljer. Bo Carlsson, RCsektionen gav ytterligare luft åt RC-verksamheten.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen i sin helhet.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste
räkenskapsåret
Ola Löttiger föredrog och förklarade balans och resultaträkning. Bil. 2&3.
Allmänna frågor rörande SBKs inventarier och avskrivningar ställdes, vilka
förklarades av Ola. Mötet godkände förvaltningsberättelsen

§8

Revisorernas berättelser.
Mona Holmberg läste revisorernas berättelse som mötet därefter godkände.
Bil. 4

§9

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§10

Styrelsens förslag till avgifter 2019
Styrelsen föreslog två förändringar. 1. Hyresavgiften för Kompassen vid
uthyrning till företag och föreningar för utbildning och möten höjs till 1.500:-.

(Uthyrning för fester för utomstående kommer inte förekomma). 2. Alla
medlemmar utom hedersmedlemmar och ständiga medlemmar skall betala
avgift. Detta innebär att även styrelsens medlemmar som åtnjutit avgiftsfrihet,
skall betala 100:- i årsavgift. En medlem föreslog att alla skall betala samma,
dvs. 300:-, främst för att förenkla för kassören. Årsmötet gick dock på
styrelsens förslag på bägge punkterna. Bil. 5.
§11

a) Styrelsens förslag till budget.
Föredrogs av Ola Löttiger enl. Bil. 6. Smärre förändringar mot 2018.
b) Förslag till verksamhetsplan.
Föredrogs av Ola Löttiger enl. Bil. 7.

§12

Behandling av medlem anmält ärende med styrelsens yttrande.
Inga föranmälda ärenden.

§13

Valberedningens förslag till nya funktionärer enl. Bil. 8
Förslag val av ordförande 1 år.
Jonas Magnusson föreslogs som ordförande, vilket godkändes av mötet.
Förslag val av styrelseledamöter 2 år.
Tomas Ekström föreslogs som ny sekreterare.
Förslag val av revisorer 1 år.
Mona Holmberg, Ulf Vinteg.
Förslag av övriga funktionärer.
Enl. Bil. 8
Förslag val av ledamöter till valberedning 1 år.
Enl. Bil. 8
Mötet godkände valberedningens förslag i sin helhet. Bil. 8.

§14

Utmärkelser och avtackningar
Seglingskommittén.
2 seglingar och 3 priser utdelades; Vinnare i KM, Ove Neidestam. Vinnare i
Mälarödistansen, Bo Andersson Sr. Dessutom erhöll Bo Andersson Sr. priset
Årets Seglare.
Långfärdstecken.
Inget tecken gavs i år.

§15

Utdelning av SBK:s Ledfyr.
2018 års Ledfyr gick till Henn Avasalu. Motivering i Bil. 9.

§16

Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

§17

Årsmötets avslutande.
Jonas Magnusson förklarade mötet avslutat.
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Bo Andersson

