VÄRMDÖVIKS
BÅTKLUBB

Värmdöviks båtklubb - protokoll från årsmöte 2022.
Tid:

Tisdag 2022-06-07 kl. 19.00

Plats:

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.

5.

Martin Hammar och Joakim Brehmer valdes till justerare och rösträknare.
Godkännande av dagordningen.
Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

6.

Godkännande av årsmöteskallelsen.

7.

Kallelsen godkändes.
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 resultatoch 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)
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