TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING

Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

Årsmötesprotokoll för Torsby Båtägareförening
Lördagen den 2005-04-16 i Sjöstugan

1. Årsmötets öppnande

Alla närvarande hälsades varmt välkomna.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

13 medlemmar var närvarande vid årsmötet.

3. Val av ordförande för årsmötet.

Christer Lindberg valdes till ordförande för årsmötet.

4. Val av sekreterare för årsmötet.

Lilian Klasson valdes till sekreterare för årsmötet.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Rolf Lindström och Jan Sjöstrand valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett.
Årsmötet besvarade frågan med ja.

7. Styrelsens årsredovisning.

Verksamhetsberättelsen skickades ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.
Resultaträkningen för året fanns tillgänglig samtliga deltagare vid årsmötet . En
kommentar från revisorn Per Ossmer om att vi har mycket pengar i kassan som är
avsedda för bryggbyggnation. Skälet till detta är att vi inväntat bygglov, något som vi
nu får, vilket innebär att vi kan påbörja arbetet under året. (se även nedan punkt 10)
Beträffande ärendet gällande muddring i viken, verkar det nu ha kopplats bort från
bygglovet för bryggan, som det tidigare förknippandes med. Muddringsärendet nu
överklagat till övermiljödomstolen.

8. Revisorernas berättelse.

Håkan Eriksson och Per Ossmer har varit revisorer under året. Per Ossmer
redogjorde för revisorernas berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret. Beslutet var enhälligt.
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10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen.
Pengarna samlas på hög för byggnationer. Vi har förlorat en brygga, som ska
byggas upp igen. Charlotte Nilsson informerade om att de försäkringar vi har inte
täcker vind, is etc, men skyddar för brand, om ett flygplan störtar etc.
Fråga från medlem om vad som händer med bryggan för småbåtar som är på drift
inne i viken. Styrelsens svar är att vi ska ta hand om den så snart det ges tid till
detta, så att den inte förfars.
Årsmötet beslutade att föra över föreningens vinst enligt balansräkningen.
11. Fråga om arvoden.
Förslaget från styrelsen var att samma arvoden som förra året (dvs 15 000) att
fördela mellan styrelsemedlemmar.
Årsmötet godkände förslaget.
12. Insatsavgift och andra avgifter samt avskrivningsregler.
Inga synpunkter från årsmötet.

13. Årsbudget.

Styrelsen informerade om att årets budget ska, i stället för föregående år, täcka
kostnader för bryggan och insatsarbete.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen, företrädd av Lars Kebert, har haft ett grannlaga arbete.
Valberedningens förslag innebär omval av Christer Lindberg, Lilian Klasson och
Lotta Nilsson. Det innebär nyval av Janne Sjöstrand.
Valberedningen har inte kunnat hitta några suppleanter.
Vi fråga på mötet från Christer Lindberg anmälde sig glädjande nog Juhani
Holopainen som suppleant – Tack Juhani!
Eftersom Olle Uppsten meddelade att han inte, av personliga skäl, kan delta i
samma omfattning framöver, behövdes två biträdande hamnkaptener.
Ingen ersättare tillsattes efter Kenny Mattsson.
Årsmötet beslutade enhälligt enligt följande:
2005 år styrelse
Christer
Ordinarie ledamot
Lindberg
Ordförande
Lilian
Ordinarie ledamot
Klasson
Sekreterare
Lotta
Ordinarie ledamot
Nilsson
Kassör
Olle
Ordinarie ledamot
Uppsten
Hamnkapten
Rolf
Ordinarie ledamot
Lindström
Biträdande Hamnkapten
Janne
Ordinarie ledamot
Sjöstrand
Biträdande Hamnkapten
Juhani
Ersättare
Holopainen

Postadress
Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

Kontaktperson
Christer Lindberg

Telefon
08-570 248 18

Omval 2 år
Omval 2 år
Omval 2 år
1 år kvar
1 år kvar
Nyval 2 år
Nyval 1 år
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15. Val av revisorer och suppleant.
Årsmötet beslutade att välja om revisorerna Håkan Eriksson och
Per Ossmer på 2 år och att välja om Britt-Marie Skoglund som suppleant på 1 år.
16. Val av valberedning.
Lars Kebert redogjorde för att det är svårt att delta i valberedningen om man inte är
bosatt i området. Gösta Erdevik kan inte heller, av personliga skäl, framöver ingå i
valberedningen.
Ett förslag om att rekrytering sker vid arbetsdagar, ledde till att årsmötet beslutade
att styrelsen agerar valberedning under år 2005.
17. Behandling av till styrelsen inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.
18. Behandling av styrelsens öviga ärenden.
Inga ärenden att behandla.
19. Övriga ärenden.
- Bygglovet på bryggorna.
Hittills har vi fått information om bygglov muntligen. Så fort vi får bygglovet skriftligen
kan vi planera för arbetet.
- Valborgsmässofirandet
Alla är välkomna att lämna ner ris till brasan.
Ansvariga för olika uppgifter behövs till Valborgsmässofirandet.
Några medlemmar tar på sig att sköta lotteriförsäljningen.
Gösta har införskaffat tre fina 1:a – 3:dje priser + småvinster.
Roffe ansvarar för brasan.
Vi sätter upp inbjudan till Valborg på samtliga anslagstavlor.
- Information om Torsbybladet
Det nya numret skickas ut i början av nästa vecka (18/4-22/4)..
- Arbetsdag
Mikael Östlund, som tyvärr avgår i styrelsen, vill gärna delta med arbetsinsatser och
propagerar för att fler medlemmar ska delta i det arbetet.
I föreningens ordningsstadgar finns arbetsplikt inskriven, men det finns möjlighet att
delta varannan arbetsdag alt. att betala för att inte delta. Arbetsdagarna brukar dock
vara trevliga och gemytliga sammankomster, som inte bör missas!
Två medlemmar erbjuder sig att utföra dykning för inspektion som arbetsinsats.
-

Mikael Östlund avtackades för allt han bidragit med i sitt arbete i styrelsen och
fick en skeppsklocka som minne.
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20. Årsmötets avslutning
Årsmötet avslutades med att ordförande tackade samtlliga närvarande för att de
kom.

Lilian Klasson
Mötessekreterare

Christer Lindberg
Mötesordförande

Rolf Lindström
Justeringsman

Jan Sjöstrand
Justeringsman
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Christer Lindberg
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