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Protokoll Södertälje Båtklubbs årsmöte för 2020 14 mars 2021  

 

 Närvarande (fysiskt och via Zoom):  

 På plats i Kompassen: Jonas Magnusson, Tomas Ekström, Jan-Erik Östling, Jan Sundblad 

Via Zoom: 38 personer  

 

1. Mötets öppnande och parentation.  
Mötet öppnades och vi höll en tyst minut för avlidna medlemmar. 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
Den rådande situationen medgav inte att mötesnärvarande kunde bifalla. Kallelsen var dock gjord 
i två omgångar; den första, 25 januari utgick av olika anledningar en dryg vecka för sent då mötet 
var planerat till den 28 februari. Då detta uppmärksammades flyttades mötet till den 14 mars, i 
enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar, vilka SBK lyder under. 

3. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen följdes. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Jonas Magnusson valdes som ordförande och Jan-Erik Östling som sekreterare. Denna något 
annorlunda (men fullt legitima) ordning att styrelsens ordförande skulle fungera som 
mötesordförande hade informerats om via e-post med uppmaning om synpunkter. Detsamma 
gällde mötessekreteraren. Inga synpunkter hade inkommit. 

5. Val av två protokolljusterare att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Val av två 
rösträknare. 
Revisorerna Åke Persson och Ulf Vinteg justerar protkollet tillsammans med ordföranden samt är 
rösträknare. Detta förslag hade också meddelats via e-post som ovan. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Jonas Magnusson. Se verksamhetsberättelse på hemsidan. 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 
Jonas Magnusson gick igenom balans och resultaträkningen för 2020. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. 
Revisionsberättelsen lästes upp av Jonas Magnusson. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
Röstning, Not 1 och Not 2. Resultat: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

 
10. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.  

Jonas gick igenom avgiftsförslag. 
Röstning, Not 1. Resultat: Avgiftsförslaget godkändes. 
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11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-
/räkenskapsåret. 
Jonas gick igenom kommande verksamhetsplan, 2021-2025. 
Röstning, Not 1. Resultat: Verksamhetsplanen godkändes.  
Jonas gick igenom budgetförslag 2021. 
Röstning, Not 1. Resultat: Budgetförslaget godkändes. 
Röstning av funtionärsersättningar enligt bilag 9. 
Röstning, Not 1. Resultat: Förslaget till funktionärsersättningar godkändes.  

12. Behandling av styrelsens och medlemmarnas förslag. 
Inga förslag hade inkommit. 

13. Val av  

a) klubbens ordförande för en tid av 1 år. 

b) kassör, sekreterare, 6 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelseledamöter och 
suppleanterväljs på 2 år, 

c) 2 revisorer jämte 1 suppleant på 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta, 

d) 4 ledamöter i valberedningen på 1 år, 

Röstning sker enligt valberedninegns förslag se punkt 14. 

14. Det åligger årsmötet att med stöd av valberedningen föreslå funktionärer för 
klubbensverksamhet. 
Röstning enligt valberedningens förslag, se Not 1. Resultat: Valberedningens förslag röstades 
igenom. 

15. Övriga frågor 
Inga frågor har inkommit. 

16. Ordföranden öppnade för frågor på mötet. 
Medlems kommentar, angående namn i valberedningens lista. Endast de som skall väljas tas upp, 
dvs inte de som redan är valda vid förra årsmötet. 

Fråga angående nattvakt för alla båtägare oavsett ålder. Jonas Magnusson svarade. Vi har svårt 
att få medlemmar att göra arbetsplikt och att gå nattvakt. Om en båtägare ansöker om att t.ex. 
slippa att gå nattvakt p.g.a. kroppslig funktionsnedsättning kommer styrelsen att beakta detta 
och ev. befria vederbörande. Ålder som sådan är dock inte en orsak till befrielse.  

Jonas Magnusson uppmanade alla att gå in på hemsidan och fylla i formulär om vad de kan 
tänkas arbeta med i klubben. 

Hamnvärdar till Kalven behövs för sommaren 2021. Vi kommer behöva mycket hjälp med nya 
hamnvärdsbostaden på Kalven. 

17. Utmärkelser & avtackningar  
Pga. rådande pandemi genomförs årsmötet digitalt, vilket innebär att vi inte har möjlighet att 
dela ut utmärkelser vid detta tillfälle. Styrelsen kallade nedanstående personer till föregående 
styrelsemöte. Förtjänsttecken, presentkort och blommor delades ut för att visa klubbens 
uppskattning för genomförda handlingar genom åren: 
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Vi tackade av Tomas Granqvist & Eva Seidel Granqvist för deras arbete med Kalvenkommitén 
under 8 år. 

Vi tackade Christer Jonerholm för hans arbete i hamnkommitén. 

Vi tackade Bo Andersson JR för hans arbete i hamnkommitén. 

Vi tackade Micke Eriksson för hans arbete i hamnkommitén. 

Vi tackade av Benny Nilsson för lång och trogen tjänst i styrelsen. 

Vi tackade av Ola Löttiger för lång och trogen tjänst som kassör. 

Det kommer även att göra en notis om detta på vår hemsida. 

Vi tackar även av övriga som har slutat: 
Stefan Lindtström, Ledamot  
Mona Holmberg, Revisor 
Pierre Kjellén, 2:e Suppleant 

Prisutdelning Tävlingskommittén 
Inga priser delades ut från tävlingskommittén. 

18. Avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 
Se också Not 3. 
 
Not 1. Röstning skedde från 1 mars fram till 15 mars kl. 18.00. Röstningen gjordes antingen på 
fysisk röstsedel i Kompassen som lämnades att hämtas av revisorerna, eller på hemsidan i 
webformulär. 
Not 2. Ett extra mail skickades ut till alla medlemmar den 2 mars som uppmanade till att manuellt 
fylla i frågan om ansvarsfrihet på den fysiska röstsedeln. 
Not 3. Alla bilagor till årsmötet finns att läsa på hemsidan. Detta protokoll samt resultatet av 
omröstningarna finns på hemsidan från det att justering av protokollet gjorts. 

 

 

 
Vid protokollet Ordförande 

 
 
 
 

Jan-Erik Östling Jonas Magnusson 
 
 
Justeras 

  
Åke Persson Ulf Vinteg 


