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Värmdöviks båtklubb - protokoll från Årsmöte 2020. 

Tid: 

Plats: 

Torsdag 2020-06-25 kl. 18.30 

Midsommarängen 

1. Mötets öppnande: Ordförande Mats Göthlin öppnade mötet. 
2. Val av Ordförande för mötet: Mats Göth lin valdes till mötesordförande . 
3. Val av Sekreterare : Stefan Kolmodin valdes till mötessekreterare. 
4. Val av två Juste rare och Rösträknare - att jämte Ordförande justera protokollet: 

Christer Brehmer och Lars Törnsten valdes till Justerare och Rösträknare . 
5. Godkännande av dagordningen: Styrelsens förslag till dagordning godkändes . 
6. Godkännande av årsmöteskallelsen : Kallelsen godkändes . 
7. Fastställande av röstlängd: 23 medlemmar närvarande , 18 fullmakter - totalt 41 

medlemskap representerade . 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse : Godkändes . 
9. Revisorernas berättelse och rekommendation avseende resultat- och balansräkning 

samt ansvarsfrihet för styrelsen: Revisorerna rekommenderade fastställande av 
resultat- och balansräkning samt tillstyrker 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 - Stadgeändring §10 Hamnregler , varje enski ld medlems ansvar 
att båten är minst ansvarsförsäkrad : Godkändes . 

b. Proposition 2 - Ändrad avgift för ej utförd arbetspl ikt till 1200 SEK/tillfälle : 
Godkändes . 

c. Proposition 3 - Införande av slutdatum för sommarplats till 31 december : 
Godkändes . 

d. Proposition 4 - Ändrad debitering av elförbrukning till klubbens verkliga kostnad 
utan påslag : Godkändes . 

e. Proposition 5 - Styrelsen utreder förutsättningar och kostnad för projekt att; 
bygga ny väg ner till sjösättningsrampen , förbättrad vändplan , ny vägbom , nytt 
digitalt låssystem samt utökning av parkeringsytan : Godkändes . 

13. Motioner : Inga motioner var inkomna till årsmötet. 
14. Fastställande av avgifter - Styrelsen föreslog oförändrade avgifter förutom avgift för ej 

utförd arbetsplikt (proposition 2 ovan): Godkändes . 
15. Arvoden till styrelsen och övriga funktionärer - Styrelsen föreslog oförändrade arvoden : 

Godkändes. 
16. Fastställande av budget: Godkändes . 
17. Val av Ordförande : Mats Göthlin (omval) - årsmötet biföll valberedningens förslag . 
18. Val av Vice Ordförande : Stefan Kolmodin (nyval) - årsmötet biföll valberedn ingens 

förslag . 
19. Val av övriga ledamöter : Årsmötet biföll valberedningens förs lag. 

a. Omval - Rusty Rose, Robin Haglund , Aleksi Heistola , Oskar Scheiwiller . 
b. Nyval - Rikard Wennström och Peter Skogblad . 

20. Val av revisorer och ersättare : Krister Stadenberg (omval) och Christer Brehmer 
(nyval). 

21. Val av valberedning : Andy Billinger Wilson (omval) , Ylva Evers (nyval). 
22. öv riga frågor : Inga övriga frågor. 
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23. Plan för utfasning av TBT-färger : Inga frågor på tidigare kommunicerad plan. 
24. Mötets avslutande : Ordförande Mats Göthlin avslutade mötet. 
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Lars Törnsten 
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Mats Göthlin, ordförande 

Christer Brehmer 




