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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET DEN 7 juni 2020
Tid: 7 juni kl 15
Plats Utomhus vid Båtmagneten, Fagerdalavägen 11A
Närvarande var totalt 16 personer varav 12 röstberättigade.
Ordförande Christer Levihn hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat
§1
Fastställande av röstlängd för mötet
Närvarolista upprättades och är röstlängd.
§2
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Gunnar Lundström och till sekreterare valdes Per
Thunman
§3
Val av protokolljusterare och rösträknare
Dan Behr och Inger Callemo valdes till protokolljusterare och rösträknare.
§4
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställdes att mötet var behörigt utlyst.
§5
Fastställande av föredragningslista
Styrelsens förslag till dagordning fastställdes som gällande.
§6a
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
Christer Levihn presenterade ”Styrelsens berättelse för 2019”.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
§6b
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för2019
Ragnar Lindgren presenterade ”Räkenskapsberättelsen för 2019.
Förvaltningsberättelsen godkändes
§7

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Revisionsberättelsen lästes upp av Gunnar Lundström i revisorernas frånvaro.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser
Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning enligt
revisorernas rekommendation.
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§9
Fastställande av medlemsavgifter för 2021
Medlemsavgiften för 2021 skall vara 400 kr och inträdesavgiften 200 kr.
§ 10a Motion om gästbåtsavgift från Inger Callemo
Förslaget var att icke medlemmar betalar 200 kr per natt. Efter en diskussion och
omröstning blev serviceavgiften 100 kr per natt och 100 kr per båt för bastubad.
§ 10b Avgift för båtar som anländer med betalande gäster
Årsmötet bestämde att skepparen betalar 100 kr per betalande gäst och 100 kr för
båten.
§ 11 Styrelseförslag
Inga förslag
§ 11
Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
Till ordförande för en tid av ett år valdes Christer Levihn.
b) 2 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Till ordinarie ledamöter för en tid av två år valdes Annika Nordin,och Per Stadig,
båda omval.
Vid årsmötet 2019 valdes Ragnar Lindgren och Per Thunman på två år.
c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två :
Erika Franzén, nyval. Gunnar Lundström valdes förra året.
d) 2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år.
I detta val deltog inte styrelsens ledamöter.
Till revisorer för en tid av ett år valdes Bengt Andersson (omval), Anders Löfvenberg
(omval), samt suppleant : Lars Gösta Dahlström (omval)
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till
ordförande
Till valberedning omvaldes Sören Nordin, ordförande, och Lena Erlandsson, nyval.
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§ 11
Övriga frågor
Efter förslag från Åsa Nilsson bestämde styrelsen att en vattendunk för handtvätt
kommer att uppsättas vid toaletten.
Midsommar kommer inte att organiseras utan firandet blir spontant.
Kräftköret kommer att genomföras om några anmäler sig. Middagen blir spontan.
§ 12
Mötet avslutades
Mötesordförande och föreningsordförande tackade för det historiska utomhusmötet
och hälsade alla välkomna till en ny båtsäsong.

Vid protokollet
…...............................…
Per Thunman

Justeras:

…...................................
Inger Callemo
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…..............................
Dan Behr

