
  TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING                                                                       
  Box 147, 139 23  VÄRMDÖ

Protokoll från Torsby Båtägareförenings årsmöte 
i Sjöstugan den 22 april 2018

1. Föreningens ordförande Hans Tamm öppnade årsmötet och hälsade de närvarande 
välkomna.

2. 14 medlemmar deltog i mötet enligt upprättad förteckning, inklusive två fullmakter. 

3. Denni Wiss valdes till ordförande för årsmötet.

4. Kjell Bergström valdes till sekreterare för årsmötet.

5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Roger Karlsson och Jouni Piispanen.

6. Det slogs fast att kallelse till mötet hade skett i behörig ordning.

7. Hans Tamm föredrog styrelsens verksamhetsberättelse som godkändes.

8. Roger Karlsson föredrog revisionsberättelsen som var utan anmärkningar.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

10. Årets resultat blev 100 751 kronor och skulderna uppgick till 92 470 kronor. 

11. Årsmötet godkände styrelsens förslag om oförändrade arvoden för 2018.

12. Insatsavgifter och övriga avgifter berörs av styrelsens förslag till stadgeändringar, se nästa 
punkt. 

13. Kassören Roger Karlsson redovisade ett förslag till stadgeändringar, (se bilaga!) vilket 
godkändes enhälligt. Därmed gäller dessa ändringar, eftersom även extra stämman den 17 
april godkände dem enhälligt. 
Beslöts att de medlemmar som med anledning av stadgeändringarna vill utträda och återfå sin 
återstående del av insatsavgiften skall kunna göra det till och med två veckor efter att detta 
protokoll offentliggjorts på hemsidan och genom utskick till medlemmarna.

14. Roger Karlsson redovisade förslag till budget för 2018, vilket godkändes.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter:
Allan Larsson läste upp valberedningens förslag som till alla delar godkändes av årsmötet:
Till ordförande för ett år valdes Hans Tamm. 
Som ledamot för två år nyvaldes Johan Ärlerud. 
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Tobias Lidberg, Roger Karlsson, Magnus Ribjer, och Denni Wiss har ett år kvar som ledamöter.
Till suppleanter för ett år omvaldes Jouni Piispanen och Morgan Pålsson.

16.Val av revisor och suppleant:
Sara Blomqvist har ett år kvar som revisor. Per Ossmer omvaldes som revisorsuppleant för ett 
år. 

17. Val av valberedning:
Till valberedning omvaldes Allan Larsson, sammankallande, samt nyvaldes Cathrine Svanborg,
båda för ett år.

18. Behandling av till styrelsen inkomna motioner. 
Inga motioner hade kommit in.

19. Övriga ärenden
Styrelsen redovisade ett förslag som diskuterats om att skaffa en bastuflotte och fick årsmötets 
godkännande att fortsätta diskussionen och i samråd med Samfällighetsföreningen undersöka 
olika alternativ.

Även diskussionen om en bättre sjösättnings-/upptagningsplats för båtarna ska fortsätta på 
samma sätt. Ett intressant alternativ att arbeta vidare med är rampen bredvid Torsby Holmes 
brygga, bortom Torsbybadet.  

20. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för intresset. Kjell Bergström avtackades 
för jobbet som föreningens sekreterare.
 

Vid Protokollet: Ordförande:

Kjell Bergström Hans Tamm

 
Justeringsmän:

Roger Karlsson Jouni Piispanen
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