STRANDLIDENS BÅTKLUBB
Årsmöte 2017
Klubbens femtionionde årsmöte den 21 feb. 2017.
Platsen är Hässelbystrands kyrka Maltesholmstorget 8,
Närvarande 55 medlemmar
1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Mötet var behörigen utlyst
3. Dagordningens fastställdes.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande valdes Inger Carlsson och till sekreterare valdes Christer Björkman
.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Claes Göran Wallin och Kerstin Widebrink.
6. Styrelsens rapporter.
a. Verksamhetsberättelsen.
Ordföranden redogjorde för verksamhetsberättelsen. Den godkändes.
b. Ekonomisk redogörelse.
Kassören redogjorde för balans och resultaträkning. Alla har betalat utan en.
På fråga om huset skall avskrivas eller kostnadsbokföras, svarade Kassören att
kostnadsbokför huset.
.
c. Revisorernas rapport.
Revisor Ulf Isander lämnade revisorernas rapport och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
d. Fråga om ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
7. Fastställande av avgifter.
På styrelsens förslag beslöt mötet oförändrade avgifter.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter 20216
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

1000 kr
150 kr
500 kr
150 kr
350 kr/m
200 kr
100 kr
200 kr
1500kr

8. Val av styrelse och revisor.
Följande styrelseledamöter valdes.
a Ordförande
b Vice ordförande
c. Kassör

1 år
2 år
2 år

Inger Carlsson
Ulf Sankell
Mats Wreile

omval
omval
omval

d. Varvschef
2 år
e. Två styrelsesuppleanter 1år
f. Revisor
2 år
g. Revisorssuppleant 2 år
9. Val av övriga funktionärer.
a. Valberedningskommitté

Lennart Österdahl
Per Pettersen, Hans Engblom (vaktansvarig)
Stefan Tingman
Lars Adolfsson

Britt Johansson (sammankallande)
Daniel Ödqvist

omval 1 år
omval 1 år

b. IRS funktionärer för verksamhetsåret 1/9 2015 till den 31/8 2016.
IRS styrelse
Mats Wreile
Suppleant
Ulf Sankell
IRS fullmäktige
Lennart Österdahl
Suppleant till fullmäktige
Christer Björkman
10. Hamnen
Hamnkapten Peter Isander rapporterade om hamnen.
Peter visade bilder från klubbhuset
Under året har det isolerats inne i klubbhuset, dragning för el har förberetts och innertaket har
gjorts klart innerväggarna är på gång. På städdagen i våras så gjordes dräneringen klar.
På vårstädningarna var uppslutningen mycket hög.
Till vårstädningen lanserades det nya inpasseringssystemet i hamnen och alla medlemmars
nycklar har bytts ut till elektroniska taggar.
Hamnkapten redogjorde för några incidenter (7 st) som har inträffat i hamnen.
Han visade ett förslag till ett formulär på hemsida som underlättar rapportering av stölder och
skadegörelse. Formuläret skall kompletteras med en e-post adress Mötet beslöt att vi skall
använda formuläret.
11. Information från varvet och IRS.
En ny miljöstation har byggts bakom vagnslidret på slipen.
Alla båtar har undersökts när det gäller bottenfärger, det finns nu en lista på vilken bottenfärger
som finns på vilken båt.
12. Nattvakt i hamnen
Sju missade vakter under säsongen.
13. Förslag till båtplatsavtal
Förra årsmötet beslöt att styrelsen skulle ta fram ett avtal mellan medlemmarna och klubben.
Förslaget är utskicket tillsammans med kallelsen. Mötet godkände avtalet och beslöt att vi skall
använda det.
14. Ordföranden avslutade mötet.
Dricka med klubbmästarens tilltugg.
Vid protokollet

………………………
Christer Björkman

Justeras ……………………………..
Claes Göran Wallin

………………………………………
Kerstin Widebrink.

