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Årsmötesprotokoll Torsby Båtägareförening 
Datum: 2006-04-08 (lördag) 
Tid:       Kl. 11.00 
Plats:    Sjöstugan  
  
1. Årsmötets öppnande 
 
Alla närvarande hälsades varmt välkomna till Torsby Båtägareförenings 15:e möte. 
 
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. 
 
16 st. 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 finns tillgänglig för samtliga deltagare vid årsmötet. 
 
8. Revisorernas berättelse. 
 
Håkan Eriksson och Per Ossmer har varit revisorer under året. Per Ossmer 
redogjorde för revisorernas berättelse. 
 
I samband med detta frågor från Per Ossmer om nya insatsavgifter och om det finns 
lediga platser vid bryggorna. Frågorna besvaras nedan. 
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9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Ja. Ingen däremot. 
  
 
 
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen 
 
Årstämman beslutade om att föra över föreningens vinst enligt balansräkningen. 
 
11. Fråga om arvoden. 
 
Samma arvoden förslås och godkändes av årsstämman. 
 
12. Insatsavgift och andra avgifter samt avskrivningsregler. 
 
Förslag från styrelsen om att vi ska sänka den högsta insatskostnaden för 
båtägareföreningens medlemmar på 10 000,- till 7500,-. De medlemmar som betalat 
den högre insatsen, behöver enlig förslaget inte betala årsavgift för de kommande 
två åren. 
 
Årsstämman godkände förslaget. 
 
13. Val av styrelseledamöter 
 
Styrelsen har agerat valberedning för detta verksamhetsår. 
Olle Uppsten har avsagt sig att vara hamnkapten efter 21 år i styrelsen. 
Styrelsen föreslår att Olle och Gösta utses till ”Hedersledamöter”, vilket innebär att 
de är varmt välkomna till de styrelsemöten de önskar och är befriade från årsavgiften 
för vilande medlemskap, på 150 kr per år..  
 
Rolf Lindström föreslogs omvald på två år:  
Robert Veiksaar föreslogs väljas in som ny ordinarie ledamot i styrelsen för två år. 
 
Årsstämman godkände förslagen. 
 
Olle Uppsten avtackades av ordföranden med en minnesgåva.  
 
14. Val av revisorer och suppleant. 
 
Förslag till revisorer på 1 år: 
Håkan Eriksson och Per Ossmer   
 
Förslag till suppleant på 1 år: 
Britt-Marie Skoglund  
 
Årsstämman godkände förslagen. 
 
15. Val av valberedning. 
 
Till ny valberedning förslogs: 
Tobias Lidberg 
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Solveig Lindberg 
och en medlem i styrelsen 
 
Årsstämman godkände förslagen. 
 
16. Behandling av till styrelsen inkomna motioner. 
 
En motion har inkommit angående Hemmesta Träsk. 
Det här är inte en fråga för Båtföreningens styrelse. 
Årstämman beslutade att lämna över frågan till Torsby Samfällighetsförening. 
 
17. Behandling av styrelsens öviga ärenden. 
 
A. Fråga om utträde ur Saltsjön – Mälarens Båtförbund. 
Förslag: Styrelsen föreslog utträde ur förbundet.  
 
Årsstämman bad styrelsen undersöka vilka förmåner som finns för medlemmarna, 
informera om detta och åter ta upp frågan vid nästa årsstämma. 
  
 
18. Övriga ärenden. 
• Valborgsmässofirandet 
Ansvariga som behövs: 
Det efterfrågas 4 personer som kan sälja lotter under ca 30 min. fyrverkeriet. 
Gösta Erdevik lockar som vanligt med fina priser. 
Den som kan koka kaffe och korv saknas och kan anmäla sig till ordföranden. 
Ansvarig för brasan. 
Harald Hoff sköter förhoppningsvis fyrverkeriet. 
Föreningen anslår upp inbjudan till Valborgsfirandet på samtliga anslagstavlor. 
 
• Ang de båtar som ligger upplagda vid Sjöstugan, men som föreningen inte känner 
till vem som äger (bild skickad med kallelsen) 
Många har ringt, dels de som önskar köpa båtarna och sedan de som äger båtarna. 
Alla ägare har hört av sig. 
 
• Fråga ang. försäkring från Samfällighetsföreningen för fastigheterna. 
Torsby Båtägareförening saknar försäkring för dessa, men är försäkrade för tomt, 
trädgård och leksaksutrustning samt bryggor.  
Styrelsen undersöker detta tillsammans med Samfällighetsföreningen, eftersom de 
har huvudmannaskapet.  
 
• Arbetsdag 
En separat kallelse skickas ut till vårens arbetsdag. 
 
19. Årsmötets avslutning. 
 
Tack för att alla kom och ha en trevlig båtsommar! 
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Justeras: 
 
 
 
 
 
…………………..   ……………………… 
Jan Sjöstrand   Rolf Lindström 
 
 
 
 
 
 
Ordförande:   Sekreterare: 
 
 
 
 
 
…………………….  ………………………. 
Christer Lindberg   Lilian Klasson  


