STRANDLIDENS BÅTKLUBB
Årsmöte 2018
Plats: Hässelbystrands kyrka Maltesholmstorget 8 den 20 feb.
Närvarande: 44 medlemmar

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Mötet var behörigen utlyst
3. Dagordningen fastställdes
4. Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Inger Carlsson och Christer Björkman
5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes .Claes Göran Wallin och Roland Cederblad.
6. Styrelsens rapporter.
a. Verksamhetsberättelsen.
Ordföranden redogjorde för verksamhetsberättelsen. Den godkändes
b. Ekonomisk redogörelse.
Kassören redogjorde för verksamhetsåret 2017 och presenterade resultatrapport och budget.
Året har gått med en förlust eftersom vi har haft stora byggkostnader som belastar 2017.
Alla byggkostnader har kostnadsförts direkt vid betalning av fakturorna.
Blixtnedslaget var en extraordinär kostnad på 22000 kr. Den bidrog till förlusten.
Kostnaderna har täckts av bygglånet och av egna medel, Avgifterna har varit oförändrade.
För verksamhetsåret 2018 beräknas ett överskott igen.
c. Revisorernas rapport
Ordföranden läte upp revisorernas rapport från revisor Ulf Isander.
d. Fråga om ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2017 enligt revisorernas rapport
7. Fastställande av avgifter.
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag och medlemsavgifterna fastställdes till:
Inträde senior (över 21 år)
Inträde junior
Årsavgift aktiva
Årsavgift passiva
Hamnavgift stora bryggan
Hamnavgift jollebacken senior
Hamnavgift jollebacken junior
Arbetspenning
Straffavgift för missad vakt 1500kr
8. Val av styrelse och revisor.
Följande funktionärer valdes
a Ordförande.
b Sekreterare
c. Hamnkapten
d. Klubbmästare

1000 kr
150 kr
600 kr
200 kr
375 kr/m
200 kr
100 kr
200 kr

Inger Carlsson
Christer Björkman

omval
omval

1 år
2 år

Peter Isander
Leif Larsson

omval
omval

2 år
2 år

e. En styrelsesuppleanter.
vaktchef

Per Pettersen
Hans Engblom

omval
omval

1 år
1 år

f. Revisor

Stefan Tingman

omval

2 år

g. Revisorsuppleant

Lars Adolfsson

omval

1 år

8.Val av övriga funktionärer.
a. Valberedningskommitté

Britt Johansson (sammankallande) omval 1 år
Daniel Ödqvist
omval 1 år

b. IRS funktionärer för verksamhetsåret 1/9 2018 till den 31/8 2019.
IRS styrelse
Mats Wreile
omval
Suppleant
Ulf Sankell
omval
IRS fullmäktige
Lennart Österdahl
omval
Suppleant till fullmäktige Christer Björkman
omval

1å
1å
1å
1å

9.Hamnen och klubbhusbygget
Hamnkapten redogjorde planerade arbeten i hamnen under 2018. Städdag den 6 maj. Vi skall ordna en ny
grillplats. Fälla träd på piren i samråd med kommunen. Undersöka eventuellt elfel.
Ulf Sankell redogjorde för byggplaner under under 2018.
Återstående arbeten i klubbhuset är att färdigställa inklädningen av fönstren, sätta taklister och golvsocklar samt att
montera in pentryt.
10.Information från varvet och IRS.
Årets upptagningar har gått bra, vi har nu 61 båtar, som täcker 1006 kvm på varvet.
Det blir förbjudet att bottenmåla båtar som ligger på varvet enligt det nya arrendeavtalet.
Det finns en lista på farliga kemikalier i botten färgen. Medlemmarna kan se sina värden.
11.Nattvakt i hamnen.
En vakt är missad. Vid byte av vakt skall vaktansvarig kontaktas, det går inte att ändra på listan i huset.
Vaktansvarig kontaktar Mats Wreile via sms, som ändrar i BAS-K.
Vaktperioden kortas, 8 maj till 30 september.
Vakter kan tecknas i BAS-K under tiden 9/3 till den 15/4.
12.EU´s nya datalagrings direktiv
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.
Hamnplatsanmälan kompletteras och det införs ett tillägg i avtalet med medlemmarna.
Tillägget i avtalet lyder ”Förutsatt att medlemmen lämnar sitt godkännande, har klubben rätt att lagra
nödvändiga person och båtuppgifter i ett dataregister.”.
13.Mötets avslutning.
Vid protokollet
Justeras ____________________
Roland Cederblad

Christer Björkman
______________________________
Claes Göran Wallin

