VÄRMDÖVIKS
BÅTKLUBB

Värmdöviks båtklubb - protokoll från årsmöte 2021.
Tid:
Plats:
1.

Torsdag 2021-06-21 kl. 18.30
Midsommarängen
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.

Christer Brehmer och Johan Hammarström valdes till justerare och rösträknare.
5. Godkännande av dagordningen.
Styrelsens förslag till dagordning godkändes.
6.

Godkännande av årsmöteskallelsen.
Kallelsen godkändes.

7.

Fastställande av röstlängd.
26 medlemmar var närvarande jämte två 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.

a. Proposition 1 – Höjning av revisorernas arvode från 500 SEK till 1000 SEK per år.
Godkändes.

b. Proposition 2 – Införa en felparkeringsavgift om 500 SEK för parkering på
vändplanen vid rampen samt för släp på parkeringen.
Godkändes avseende parkering på vändplanen men inte avseende
parkering av släp på parkeringen.

c. Proposition 3 – Inköp av nytt, digitalt, låssystem inklusive nycklar för
150 KSEK.
Godkändes.

d. Proposition 4 – Avskaffa den administrativa avgiften om 300 SEK för
påminnelsehantering.
Godkändes.

_____________________________________________________________________________
Värmdöviks Båtklubb, Herrviksvägen 31, 13940 Värmdö, vbkbatklubb@gmail.com, www.varmdoviksbatklubb.se
Transaction 09222115557449144120

Signed SK, MG, CB, JH

VÄRMDÖVIKS
BÅTKLUBB

e. Proposition 5 – Höjning av båtplatsavgiften från 41 till 45 SEK och från 220 till 230
SEK per båtyta (båtlängd*båtbredd) för ordinarie medlem respektive
säsongsmedlem.
Godkändes.

f.

Proposition 6 – Pausa debitering av årsavgift för verkligt passiva medlemmar
vilken skall betalas ikapp vid medlemskapets återaktivering såsom exempelvis
utkvittering av nyckel, deltagande på årsmöte mm.
Godkändes.

13. Medlemmars motioner.
a. Motion 1 – Bo Bladholm föreslog med hänvisning till att klubben blivit stor att
klubben skulle anlita auktoriserad revisor.
Avslogs.
14. Fastställande av avgifter - Styrelsen föreslog att utöver proposition 2, 4 och 5 ovan
lämna alla andra avgifter oförändrade.
Godkändes.
15. Arvoden till styrelse och övriga funktionärer - Styrelsen föreslog att förutom proposition 1
ovan lämna alla andra 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.
Inga övriga frågor.
23. Mötets avslutande.
Ordförande Mats Göthlin tackade för deltagande och avslutade mötet.

Stefan Kolmodin (sekreterare)

Mats Göthlin (ordförande)

Christer Brehmer (justerare)

Johan Hammarström (justerare)
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