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Årsmöte i Strömsborgs Båtklubb
2A22-03-29

Protokoll

J.

Mötet öppnades av Ordförande Alan Dry

Fastställande av röstlängd för årsmötet:

23 röstberättigade medlemmar hade infunnit sig

Fråga om mötet är behörigt utlyst

Kallelse hade skett med e-post och brev (22: a februari), annonserats på klubbens

hernsida och Facebookgrupp (6:e februari) och anslagits på grindarna till klubben och

ki"rnde därmed fastställas behörigt utlyst.

Dagordningen antogs i enlighet med stadgarna

Tomas Östlund valdes till ordforande ftir årsmötet

,l+,

5.

.; .-,:::',irr F.enirerlark valcies tilI sekreterare för årsu'rötet

Roger Stegborg och Yvonne Oward valdes till protokolljr"rsterare och rösträknare

Protokoll från halvårsrnötet foredrogs och lades till handlingarna

Verksamhetsberättelse 2021 föredrogs och lades till handlingarna

Kassarapporl Kassör Lena Ling-Östlund gick igenom kassarapporten som lades till

handlingarna. Stt'ömsborgs båtklubb skall redovisa monts och betraktas som ett "Jöretag"

och inte ideell förening av Skatteverket. Styrelsen kommer med stöd at, Båtunionen att

kontakta skattemyndigheten i hopp om attfår en omprövning av detta.

Saldo [ör närvarande

603 000: - + 180 000: -

i0.

, ri;.,iitat- och iralansriikning förecirogs och faststlillcles elte r 1'råqestund rnecl förklaringar.



Å.i'snröte verksamhetsår 2021 Strömsborgs båtklubb 2022-03-29

I 2. Revisoremas berättelse presenterades skriftligt.

" Yi tills4,vllsr att sQrelsen bevilj as .full ansvar,sfrihet .t'ör verhsamhetsåret 2 02 1 ."

Revi:;orerna rekommenderade klttbben att gå över till ett relevant bokJaringsprogram.

i 3. Styreisen beviljades ansvarsfrihet for verksamhetsär 2027

i4. Ärenden som styrelsen ville lorelägga mötet

a) Medlemsansvarige. Åke Andersson lämnad e Me dlemsrapport 2 02 2 -0 3 - I 3

Antal r"nedlernmar (nycklar): 28I

Inklusive familjemedlemmar: 370

Antal därutöver registrerade - ej medlemmar: 19 (köare bl.a.).

Åke uppmanar alla att gå in och registrera sina båtar och motorer i BAS.

b) Äke presenterade klubbens nya Miljöpolicy som i huvudsak innebär att fasa ut fossila

drivmedel. Första delmålet är 2025 dä alla 2-taktsmotorer med förgasare ska vara borta

från klubben.

Årsrnötet godkände miljöpolicyn med uppmaningen att löpande utvärdera och Iörbättra

densamma.

c) Projekt mittpiren

Halvårsmötet2021-10-19 beslöt att avsätta 500.000: - för renovering av mittpiren, då den

av underminering utgör risk för att medlemmar skadar sig. Samtidigt tillsattes en

arbetsgrupp öppen for intresserade medlemmar med kompetens inom området, för att ta

in och värdera förslag kring lösning.

Förslaget till lösning - där träbryggan breddas genom att markyta skalas av i piren

presenterades. Diskussion uppstod kring om offerter tagits in från alla tänkbara

entreprenörer.

Mötet beslutade

att skicka fi'ågan om avgörande av vilken utförare som ska anlitas tillbaka till styrelsen

och arbetsgruppen och ge styrelsen mandatet att gå vidare utifrån den tänkta lösningen

och se till att det genomförs enligt tidigare beslut.

15. Inga motioner hade inkomrnit till årsmötet

i6 - 17. Val av styrelse och ersättare - Val av revisor och ersättare.

Göran Henrixon presenterade valberedningens förslag,

Efter fördjupad beskrivning av valberedningens arbete och ett medskick från mötet om att

vara r,aksarn för att undvika jävssiturationer valdes:



Striin',sbolss båtkiLrbb 2022-03-29
Årsmöte verksamhetsår 202.l

Ledamöter 2 år

Tomas Östlund ordlorande

Lena Ling Östlund

Åke Andersson

Hans Wiklund

Revisor2 år

i-{enrik Backman

Stugvärd (utses av stYrelsen)

Eva Andersson

Strppleontet' stY"else I år

Lars-Olof Gren

Peter Ståhl

Michael Carlström

Lars Karlsson

Stppleatt t'evisor I at'

Dan Nilsson

i 8. Va1 av valberedning for I år

Lars Haag (sammankallanc1e), Göran l-lenrixon och Anders Önbäck valdes'

i9. Inga övriga val var aktuella

20. Övriga frågor

En fråga dök upp angående Båthusforsäkring och Lena Ling-Östlund tar det med Svenska

sjö.

AVTACKNING

Ordförande Alan Dry och sekreterare Joakim Rennemark avtackades med blommor och

blader när de nu lämnar styrelsen' Stugvärd Lilian Dry, som också lämnar sitt uppdrag

Varupptageniannatmöteochfickblommornalevereradehem.

21. Mötesordförande avslutade mötet

Yvonne Oward Roger Stegborg

fr-/7'7
Justeras:

oakrm KennemarK

Sekreterare


