Protokoll från årsmöte 24-11-2020
Plats Digitalt möte med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut.
Närvarande: 15 stycken.
1.

Mötets öppnande.
Ordförande Bo Jönsson öppnade ett annorlunda årsmötet och hälsade de närvarande
välkomna.

2.

Årsmötets behöriga utlysning.
Mötet fastslog att årsmötet är utlyst i behörig ordning. Mötet beslutade att arbeta efter
framlagd föredragningslista.

3.

Val av Ordf. och sekreterare för mötet.
Årsmötet valde Bo Jönsson till Ordf. och Stig Håkansson till Sekr. för mötet.

4.

Val av två justeringsmän.
Mötet valde Rolf Klow och Lars-Erik Krona att tillsammans med ordf. justera
dagens protokoll.

5.

Behandling av verksamhetsberättelse och bokslut.
Ordf. föredrog verksamhetsberättelsen som mötet godkände i befintligt skick.
Bokslut föredrogs och godkändes i framlagt skick. Resultat var ett relativt stort
underskott, men det förklarades med att flottörskostnaderna var stora.

6.

Behandling av revisorernas berättelse.
Bo Jönsson föredrog revisionsberättelsen för mötet. Lars-Erik Krona undrade varför
utlagd revisionsberättelse ej var underskriven. Detta förklarade Rolf Klow med att
styrelsen ansåg att det är olämpligt att lägga ut på nätet. Ordf. konstaterade att det fanns
underskrivet hos Kassören.

7.

Beslut angående ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.
Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret beviljades av mötet.

8.

Brygginformation.
Ordf. rapporterade att ett stort jobb har lagts ner på att byta flottörer vid
Lorentsbergsbryggan. Brygga vid sjösättningsramp gillas av de båtägare som ombesörjer
sjö/torrsättning själva.

9.

Propositioner och/eller motioner.
Motion från G. Sandell om att torrsätta med masterna på båtarna tas med till båtplatskom.
för vi kan inte ta beslut utan att båtplatskom. med Karlskrona Motorbåtssällskap är med

10. Budget.
Framlagt förslag godkändes av mötet.
11. Verksamhetsplan för 2020.
Ordförande föredrog verksamhetsplanen verbalt och den godkändes.
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12. Val av styrelserepresentanter.
a. 3 ordinarie ledarmöter

för 2 år

b. 2 styrelsesuppleanter

för 1 år

c. Revisor
d. Revisorsuppleant

för 2 år
för 1 år

13. Övriga val.
a. Aktivitetskommitté
b. Stugvärd
c. Vice Stugvärd
d. 2 ledam. i Båtplatskom.

för 1 år
för 1 år
för 1 år
för 2 år

e. 1 Suppleant i båtplatskom. för 1 år
f. Lotteriföreståndare
för 1 år
g. Materialförvaltare
för 1 år
h. Ombud till BBF, Båtsam för 1 år
i. Valberedning
för 1 år

Mats Hjortsberg
Hans Andersson
Jörgen Malmborg
Manne Dunge
Jim Håkansson
Carl-Axel Malmstedt
Yvonne Jonsson

Omval
Omval
Nyval
Nyval
Nyval
Omval
Omval

Styrelsen
Bo Jönsson
Jan Söder
Stig Håkansson
Hans Andersson

Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Vakant
Stig Håkansson
Omval
Jan Söder
Omval
Tillsätts av styrelsen Omval
Joakim Stenlycke
Omval
Carl-Axel Malmstedt Omval

14. Övriga ärenden.
Lars-Erik Krona ställde frågan varför det emellan vissa båtar är begränsat avstånd.
Förslag väcktes om att ha minst 1 meter mellan båtarna. Hans Andersson planansvarig i
båtplatskom. Svarade att det i det stora hela har fungerat bra. Stig noterade att det enligt
avtal mellan båtplatskom. och båtägare är noterat att det bör vara 60 cm mellan båtarna.
Även väckt Krona frågan om att ha de båtar som ligger uppe år efter år på andra platser,
då han anser att de platserna är attraktiva.
15. Avslutning.
Ordf. avslutade mötet och tackade Lars-Erik Ottosson och Jan-Olof Magnusson för det
arbete de nerlagt för föreningen. Även tackades Jim Håkansson som har arrangerat detta
digitala möte, som de närvarande har tyckt fungera bra.
JUSTERAS:

.....................................................
Bo Jönsson Ordf.

......................................................

.....................................................

......................................................

Lars-Erik Krona

Rolf Klow

Stig Håkansson Sekr.

Sid 2

