
 

 
 

ÅRSMÖTE 2015 
PROTOKOLL 

 

DATUM: Lördagen den 23 januari 2016, klockan 13:00 

PLATS: Restaurang Skafferiet, Finntorp 

DELTAGARE: 62 medlemmar, varav 17 nya medlemmar, se särskild röstlängd. 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Lars Hultman hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.  

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

Röstlängd distribuerades för ifyllande. 

3. Mötets behöriga utlysning 

Mötets behöriga utlysande godkändes. 

4. Fastställande av dagordning 

Mötet fastställde dagordningen. 

5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Till mötesordförande valdes Sven Nyholm och till mötessekreterare valdes Christer Kindblom. 

6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Per Johansson och Magnus Lundbeck. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2015 

Verksamhetsberättelsens olika avsnitt presenterades var för sig av medlemmar ur styrelsen och 
årsredovisning genomgicks av kassören Anders Alderud, vilka godkändes av årsmötet.  

8. Revisionsberättelse för 2015 

Anders Habenicht läste upp revisionsberättelsen och rekommenderade att balansräkning och 
disposition av årets resultat godkänns, samt att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen.                                        
Årsmötet godkände revisionsberättelsen. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för 2015.                                                                              
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10. Motioner och propositioner (föranmälda till styrelsen) 

Inga motioner eller propositioner var föranmälda. 

11. Verksamhetsplanering 2016 

Styrelsens ordförande informerade om kommunala aktiviteter och besked som kommer att påverka 
klubbens verksamhetsplanering under 2016. 

-Svindersviksbron blir troligen klar att tas i bruk först vid halvårsskiftet.                                                

-Gång- & cykelvägen är nu färdigplanerad och i den beslutade vägsträckningen togs hänsyn till 
klubbens synpunkter. Dragningen av vägen innebär att vårt toaletthus och mastskjul måste flyttas och 
att vägen hamnar på en betydligt högre nivå med bättre avstånd från våra bryggor. Kommunen 
planerar för att arbetena ska kunna påbörjas under maj månad och med start från vårt hamnområde 
bort mot Marinstaden, vilket innebär att inga trailers och båtvaggor får finns kvar på hamnområdet. 
Vidare att det också kommer att påverka möjligheten till att nyttja området till parkering under del av 
sommaren.                                         

-Planerna för att kunna dra ner kommunalt Vatten- & Avlopp till klubbens område verkar i dagsläget  
mycket svåra ut att realisera. Finns f n ingen rimlig ekonomisk lösning för detta, då Kommunen lägger 
hela arbets-och investeringskostnaden på klubben. Möjligen kan framdragning av ett kommunalt 
avloppssystem lösas på ett någorlunda kostnadseffektivt sätt.                                                                          

-Den kommunalt ägda båttvätten som bedrivs att Boatwasher AB ligger kvar även under 2016 och 
klubbens medlemmar har fortsatt rabatterat pris på tvättarna. Detta är ett bra alternativ för att slippa 
bottenmåla båten och därmed även bidra till att minska att miljöfarliga kemikalier hamnar i sjön. 

-Styrelsens projektgrupp för en ny pontonbrygga 2016 har tagit in tre konkurrerande offerter. Bryggan 
ska i första hand ersätta klubbens kvarvarande bojplatser som måste bytas ut omgående men även 
möjliggöra rekrytering av nya medlemmar. Innan någon av offerterna kan antas så måste klubben 
erhålla kommunens dispens från strandskyddet och likväl byggnadslov för bryggans utplacering.   
Målet är att kunna ha den nya pontonbryggan klar och på plats till årets sjösättningar. 

-Vidare att arbetet fortsätter enligt plan med nödvändiga investeringar för att renovera och ersätta 
delar av klubbens elanläggningar. Arbeten med att underhålla bryggorna fortsätter och även en 
renovering av klubbstugan kommer påbörjas under året. 

-Styrelsen har beslutat att byta ut nuvarande låssystem inom klubben. Arbetet med att tillhandahålla 
dagens nycklar och återbetalning av deponerade medel har medfört en alltför omfattande 
administration, samt att många kvittenser saknas och problem finns med borttappade eller ej 
återlämnade nycklar när medlemskapet upphör. Det nya digitala låssystemet har många fördelar som 
möjliggör en enkel och flexibel hantering av behörigheter, eliminering av borttappad nyckel, 
omprogrammering av låscylindrar och nycklar till en minimal kostnad. Kostnaden för nya låssystemet 
beräknas kunna finansieras till hälften med att förfallna depositioner tas i anspråk. Medlem köper ny 
nyckel till en självkostnad av ca 200 kr och deponerad avgift på 1.000 kr för tidigare nyckel återbetalas. 
Övergången till nya låssystemet kommer att ske i början av våren och styrelsen återkommer med 
besked för tidplan när nyckelförsäljning sker. 

Förslaget till verksamhetsplanering fastställdes av årsmötet. 

12. Styrelsens budgetförslag för 2016 

Styrelsen redovisade bakgrund och förslag till budget för 2016.                                                 
Förslaget till budget fastställdes av årsmötet.  

13. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter för 2016 

Styrelsen redovisade bakgrund och förslag till varför avgifterna för 2016 förblir oförändrade och att 
nuvarande avgiftssystem ska ses över samt möjlighet till om fler båtar kan vara kvar i sjön året runt. 
Förslaget godkändes av årsmötet. 
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14. Fastställande av Aktivitetsprogram för 2016 

Aktivitetsprogrammet för 2016 presenterades. Kalendariet och löpande aktiviteter kommer att 
redovisas på klubbens hemsida. Aktivitetsprogrammet fastställdes av årsmötet.  

15. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör (VU) 

Till ordförande omvaldes Lars Hultman (2 år). Till vice ordförande kvarstår Christer Braaf (1 år).    
Till sekreterare kvarstår Christer Kindblom (1 år). Till kassörer nyvaldes Amro Abdel Bari (2 år) och 
Patrik Karlsson (2 år).  

16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

Till ledamöter kvarstår Johan Björk (1 år), Per Johansson (1 år), Pasi Kaunisto (1 år) och Tommy 
Schultz (1 år). Till ledamöter nyvaldes Dick Höckert (2 år) och Mikael Sandin (2 år). Till suppleanter 
omvaldes Torbjörn Dettner (1 år) och Ivar Nöre (1 år). 

17. Val av hamnkommitté 

Till sammankallande nyvaldes Dick Höckert (2 år), till ledamot nyvaldes Mikael Sandin (2 år) samt 
kvarstår Johan Björk (1 år) och Pasi Kaunisto (1 år). 

18. Val av revisorer och suppleant 

Som revisor kvarstår Joakim Berg (1 år), omvaldes Anders Habenicht (2 år) och som suppleant 
nyvaldes Robert Aronson (1 år).  

19. Val av övriga klubbfunktionärer 

Klubbmästare kommer framöver att utses av styrelsen vid behov. 

Till miljöombud omvaldes Per Johansson (1 år) och Tommy Schultz (1 år). 

Representant i NFBK utses av styrelsen (1 år). 

20. Val av valberedning 

Till sammankallande nyvaldes Anders Husberg (1 år), nyvaldes Magnus Lundbeck (1 år) och som 
suppleant nyvaldes Birger Nöre (1 år). 

21. Uteslutningsärende 

Inget ärende aktuellt. 

22. Inval av nya medlemmar – OBS! Föredrogs innan punkt 15 av praktiska skäl. 

Till nya medlemmar invaldes: 

 Ivar Roosi (Nr 1324) 

 Lars Lundström (1334) 

 Johan Ekström (1335) 

 Johan Westberg (1336) 

 Torbjörn Sahlman (1338) 

 Dick Höckert (1339) 

 Patrik Karlsson (1340) 

 Anders Görling (1341) 

 Denny Otterud (1343) 

 Erik Persson (1344) 

 Lovisa Karlsson (1345) 

 Göran Söderholm (1346, förhinder delta) 

 Lennart Olsson (1347) 

 Christer Sernbrandt (1349) 

 Urban Båth (1350) 
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 Abdel Bari Amro (1352) 

 Ralph Janewall (1353) 

 Samuel Gauffin-Holmberg (1355)  

23. Övriga frågor 

Framfördes önskemål om att kvinnor önskas och behövs för styrelseuppdrag och funktionärsarbete.                                               
Vidare önskvärt att även passiva medlemmar (utan båt) redovisas i kommande medlemsmatrikel. 

Fråga ställdes om hur kommande torrsättningar kommer att planeras och utföras med anledning av 
den planerade dragningen av nya gång- och cykelvägen genom det yttre området för vinterplatser. 
Hamnkommittén får återkomma till detta, då den slutliga planeringen görs först efter augusti månads 
utgång som är sista dag för uppsägningar är av vinterplatser.  

Framfördes förslag om att stötta klubben lite extra nu med tanke på de stora investeringar som 
kommer att ske under kommande år. Föreslogs att i samband med den kommande övergången till 
nytt låssystem, då återbetalning av de 1.000 kr som deponerats för återlämnad nyckel sker och ny 
nyckel köps för ca 200 kr, efterskänka resterande mellanskillnad på ca 800 kr till klubbkassan.  

24. Mötets avslutning 

Mötets ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet klockan 15.30. 

Omvalda ordföranden Lars Hultman och årsmötet avtackade Anders Alderud och Leif Fagerlund för 
förtjänstfullt styrelsearbete. Sven Nyholm, Göran Brindner och Björn Kjerrgren  avtackades för 
förtjänstfullt valberedningsarbete. 

 

 

 

 

 

________________________ __________________________ 
Ordförande, Sven Nyholm Sekreterare, Christer Kindblom 

 

______________________ _____________________________ 
Justeringsman, Per Johansson Justeringsman, Magnus Lundbeck 

 

Bilagor 

Röstlängd 
Verksamhetsberättelse 2015 
Årsredovisning 2015 
Revisionsberättelse 2015 
Budget 2016 
Aktivitetsprogram 2016 


