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Värmdöviks båtklubb - protokoll från årsmöte 2022. 

 

Tid:  

Plats: 

Tisdag 2022-06-07 kl. 19.00  

Utanför klubbhuset 
 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Mats Göthlin öppnade mötet. 

2. Val av ordförande för mötet. 

Mats Göthlin valdes till mötesordförande. 

3. Val av sekreterare för mötet. 

Stefan Kolmodin valdes till mötessekreterare. 

4. Val av två justerare och rösträknare - att jämte ordförande justera protokollet. 

Martin Hammar och Joakim Brehmer valdes till justerare och rösträknare. 

5. Godkännande av dagordningen. 

Styrelsens förslag till dagordning godkändes. 

6. Godkännande av årsmöteskallelsen. 

Kallelsen godkändes. 

7. Fastställande av röstlängd. 

21 medlemmar var närvarande jämte 7 fullmakter - totalt var 28 medlemskap 

representerade. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Godkändes. 

9. Revisorernas berättelse och rekommendation avseende resultat- och balansräkning samt 

ansvarsfrihet för styrelsen. 

Revisorerna föredrog revisionsberättelse, rekommenderade fastställande av resultat- 

och balansräkning och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Fastställande av resultat- och balansräkningen. 

Fastställdes. 

11. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

Tillstyrktes, styrelsen deltog ej i beslutet. 

12. Styrelsens förslag. 

Inga förslag framställdes. 

13. Medlemmars motioner. 

a. Motion 1 – Jane Haglund föreslog att styrelsen ges i uppdrag att införskaffa en ny 

bastu för max 150 KSEK. 

Styrelsen föreslog bifall – styrelsens förslag godkändes. 

b. Motion 2 – Christer Brehmer föreslog att ansluta klubbhuset till kommunalt vatten och 

avlopp. 

Styrelsen föreslog avslag men att klubben i samband med en eventuell 

utbyggnad/renovering av parkering förberedde med ledningar för ett eventuellt 

framtida anslutande – styrelsens förslag godkändes. 

c. Motion 3 – Christer Brehmer föreslog att klubben installerar öppen fiber för 

internetanslutning till klubbhuset. 

Styrelsen föreslog avslag men att klubben i samband med en eventuell 
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utbyggnad/renovering av parkering förberedde med rör för en eventuell framtida 

installation av fiber – styrelsens förslag godkändes. 

14. Fastställande av avgifter - Styrelsen föreslog att lämna alla avgifter oförändrade. 

Godkändes. 

15. Arvoden till styrelse och övriga funktionärer - Styrelsen föreslog att lämna alla arvoden 

oförändrade. 

Godkändes. 

16. Fastställande av budget. 

Godkändes. 

17. Val av ordförande. 

Mats Göthlin (omval) - årsmötet biföll valberedningens förslag. 

18. Val av vice ordförande. 

Stefan Kolmodin (omval) - årsmötet biföll valberedningensförslag. 

19. Val av övriga ledamöter. 

Omval – Rusty Rose, Robin Haglund, Rikard Wennström, Oskar Scheiwiller, Aleksi Heistola 
och Peter Skogblad - årsmötet biföll valberedningens förslag. 

20. Val av revisorer och ersättare. 

Krister Stadenberg (omval) och Christer Brehmer(omval) - årsmötet biföll 
valberedningens förslag. 

21. Val av valberedning. 

Andy Billinger Wilson (omval), Ylva Evers (omval) - årsmötets val. 

22. Övriga frågor. 

Joakim Brehmer föreslog att justering av C-bryggans position genomförs så att avstånd 
till intilliggande B- och D-brygga blir mer lika. Styrelsen antecknade att sådan justering 
skall beställas i samband med att man anlitar bryggentreprenör nästa gång. 

23. Mötets avslutande. 

Ordförande Mats Göthlin tackade för deltagande och avslutade mötet. 

 

Stefan Kolmodin (sekreterare) Mats Göthlin (ordförande) 
 

Martin Hammar (justerare) Joakim Brehmer (justerare) 

mailto:vbkbatklubb@gmail.com
http://www.varmdoviksbatklubb.se/


 

Värmdöviks Båtklubb - protokoll årsmöte 2022-06-07 

Main document 
2 pages 

Initiated on 2022-06-13 22:03:05 CEST (+0200) by Stefan 
Kolmodin (SK) 
Finalised on 2022-06-17 13:01:37 CEST (+0200) 

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more 

information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as 

Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the 

document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a 

basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) 
ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven 

mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that 

enables you to automatically verify the document's integrity at: https://scrive.com/verify 

Verification 
Transaction 09222115557471343230 

 

Document 
 

Signing parties 
 

Stefan Kolmodin (SK) 

Agapi Boating AB 
Company reg. no. 556717-7810 
stefan.kolmodin@agapiboating.com 

 
Signed 2022-06-13 22:04:20 CEST (+0200) 

Mats Göthlin (MG) 
mats.gothlin@gmail.com 

 
Signed 2022-06-15 09:47:45 CEST (+0200) 

Joakim Brehmer (JB) 
jbr@prodoc.se 

 
Signed 2022-06-14 07:05:40 CEST (+0200) 

Martin Hammar (MH) 
nilsmartinhammar@gmail.com 

 
Signed 2022-06-17 13:01:37 CEST (+0200) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1/1 

mailto:stefan.kolmodin@agapiboating.com
mailto:mats.gothlin@gmail.com
mailto:jbr@prodoc.se
mailto:nilsmartinhammar@gmail.com

