TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING

Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

Årsmötesprotokoll Torsby Båtägareförening
Datum: 2007-04-21 (lördag)
Tid:
Kl. 11.00
Plats: Sjöstugan
1. Årsmötets öppnande
Alla närvarande hälsades varmt välkomna till Torsby Båtägareförenings 16:e
årsmöte.

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.
Per Ossmer och Olle Klasson 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.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet besvarade frågan med ja och ingen var däremot.
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10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
Årsstämman beslutade om att föra över föreningens vinst till nästa år enligt
balansräkningen.

11. Fråga om arvoden.
Styrelsen föreslog en höjning av arvodena från 15 000 till 16 000. Årsstämman
godkände förslaget.

12. Insatsavgift och andra avgifter samt avskrivningsregler.
Vid förra årsmötet sänktes insatsavgifterna.
Fråga från årsmötet angående platser på utsidan. Idag är tre-fyra platser där upptagna.
Förslag från styrelsen om att platserna på utsidan får en lägre insatsavgift eftersom
båtarna där inte ligger lika skyddade på utsidan och därför är dessa platser mindre
attraktiva och kräver egen boj.
Årsstämman godkände detta.
Förslag på insatsavgift på 6000 kr. för platserna på. Årsstämman godkände förslaget.
Fråga från årsstämman om vilken bom som är ägarens bom och vilken bom är
föreningens? Föreningen äger gavelbommarna.
Fråga från årsstämman om föreningen betalar tillbaka pengarna för bommarna vid
utträde? Föreningen har betalat tillbaka 1500 kr för bommar. Målsättningen är att
föreningen så småningom ska äga alla bommar så fort det finns medel för detta och
att ingen nyförsäljning av bommar ska ske.

13. Årsbudget
Årsbudgeten för år 2007 presenterades och godkändes av årsstämman.

14. Val av styrelseledamöter
Tobias Lidberg från valberedning presenterade förslag till ny styrelse:
Christer Lindberg Ordinarie ledamot
Lilian Klasson Ordinarie ledamot
Janne Sjöstrand Ordinarie ledamot
Rolf Lindström Ordinarie ledamot
Robert Veiksaar Ordinarie ledamot
Solveig Lindberg Ordinarie ledamot
Tobias Lidberg Ersättare
Ulf Blixt
Ersättare
Gösta Erdevik
Hedersledamot
Olle Uppsten
Hedersledamot

Omval 2 år
Omval 2 år
Omval 2 år
1 år kvar
1 år kvar
Nyval 2 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år

Årsstämman godkände förslagen.
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15. 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.

16. Val av valberedning.
Till ny valberedning förslogs:
Lotta Nilsson
Gösta Erdevik
Olle Uppsten
Årsstämman godkände förslagen.

17. Behandling av till styrelsen inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.

18. Behandling av styrelsens öviga ärenden.
A. Fråga om utträde ur Saltsjön – Mälarens Båtförbund.
Årsstämman uppdrog vid förra årsstämman åt styrelsen att undersöka vilka förmåner
som finns för medlemmarna, informera om detta och åter ta upp frågan vid nästa
årsstämma. Styrelsen har i kallelsen till årsmötet skickat ut information om vad som
ingår i medlemskapet och att medlemskapet kostar 74 kr per medlem och år.
Årsstämman fann att det finns flera skäl till att kvarstå i Saltsjön-Mälarens
Båtförbund.
B. Fråga från föregående årsmöte ang. försäkring för fastigheterna (Sjöstugan och
förrådsboden).
Styrelsen informerade om att Torsby Båtägareförening saknar försäkring för dessa,
men att Samfällighetsföreningen har försäkring för byggnader, tomt, trädgård och
leksaksutrustning. Båtägareföreningen har försäkring för bryggorna och
lekutrustningen och ska undersöka om lekutrustningen kan exkluderas ur
försäkringen.

19. Övriga ärenden.
-

Förslag från årsstämman om el till bryggorna med belysning. Det skulle kunna vara två
lyktstolpar i varje ände med godkända marina lyktor. Syftet med belysningen skulle vara
dels att avskräcka från stölder och dels för att medlemmarna ska hitta ut på bryggan då
det är mörkt

Årsstämman gav styrelsen frihet att besluta i frågan upp till 20 000 kr.
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Fråga från årsstämman om årets arbetsdagar och båtiläggning:

Båtiläggning lördagen den 5 maj kl. 9-11
Arbetsdag lördagen den 5 maj kl. 11-14
Båtiläggning söndagen den 13 maj kl. 9-11.
- Fråga om tvisten om muddring i viken vid bryggorna
Ordförande i Torsby Samfällighetsförening, Olle Klasson, som deltog i mötet
informerade om att det är överklagat till Högsta Domstolen och att prövningstillstånd
har givits, men att datum för förhandling inte bestämts.
Fråga ang. originalkanalen mellan Torsby Träsk och havet (en inkommen
motion förra året som lämnades över till Samfällighetsföreningen)
Olle Klasson informerade om att kommunen vill ha kvar avloppsledningarna.
Men att det har inletts en dialog med Kolviks samfällighetsförening för
Hemmesta Träsk och med kommunen. Enligt frågeställaren gäller frågan den
gamla kanalen. Cirkulation behövs mellan den gamla och nya kanalen.
Olle Klasson tar på nytt med sig frågan till Samfällighetsföreningen.
-

- Valborgsfirandet inställt.
Styrelsen informerade om att eftersom få i Torsby visat intresse för att delta i
förberedelserna, ställdes firandet in i år.

Kassör sedan många år och den som just nu suttit längst i styrelsen, Lotta Nilsson,
avgick ur styrelsen och avtackades av ordföranden med en blomma och en present
som tecken på föreningens stora uppskattning.

15. Årsmötets avslutning.
Christer Lindberg tackade alla närvarande för att de kommit och för att de hjälpte
båtföreningen att slå rekord i vid årsmötet närvarande medlemmar.
Justeras:
…………………..
Per Ossmer

………………………
Olle Klasson

Ordförande:

Sekreterare:

…………………….
Christer Lindberg

……………………….
Lilian Klasson
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