TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING
Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

Årsmötesprotokoll Torsby Båtägareförening
Datum: 2009-03-21 (lördag)
Tid:
Kl. 11.00
Plats: Sjöstugan
1. Årsmötets öppnande
Alla närvarande hälsades välkomna till Torsby Båtägareförenings 18:e årsmöte.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
11 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.
Kerstin Österberg valdes till sekreterare för årsmötet.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Olle Klasson och Jan Kebert 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.
Per Ossmer och Olle Klasson har varit revisorer under året. Olle Klasson redogjorde
för revisors 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 ingen förändring av arvoden.

12. Insatsavgift och andra avgifter samt avskrivningsregler.
Styrelsen föreslog ingen förändring av insatsavgift eller andra avgifter.

13. Årsbudget
Styrelsens förslår att budgetera ytterligare 25.000 kronor till belysning på stora bryggan. Vid
offertförfrågan framgick att belysningsarbetet var betydligt dyrare än vad som budgeterat vid
förra årsstämman.
Styrelsen anser att den lilla bryggan klarar sig en säsong ytterligare med smärre renoveringar.
Inför säsongen 2010 behövs troligen denna brygga bytas ut mot en ny. Styrelsen föreslår att den
arbetar vidare med offertförfrågan på ny brygga som fördras årsstämman nästa år.
Budget för år 2009 presenterades och godkändes av årsstämman.

14. Val av styrelseledamöter
Lotta Nilsson, representant för valberedning presenterade förslag till ny styrelse:
Christer Lindberg Ordinarie ledamot

Omval 1 år

Solveig Lindberg Ordinarie ledamot

Omval 1 år

Tobias Lidberg
Ulf Blixt
Lilian Klasson

Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år

Ersättare
Ersättare
Ersättare

Årsstämman godkände förslagen.

15. Val av revisorer och suppleant.
Förslag till revisorer på 1 år:
Per Ossmer
Förslag till suppleant på 1 år:
Olle Klasson
Årsstämman godkände förslagen.

16. Val av valberedning.
Postadress
Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

Kontaktperson
Christer Lindberg

Telefon
08-570 248 18
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Ingen anmälde sig för uppgiften så styrelsen tog på sig ansvaret att vara valberedning.
Årsstämman godkände förslagen.

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

18. Behandling av styrelsens öviga ärenden.
Vimpel till båtar och flaggstång
Ordförande informerade om att nu finns en vimpel till båtar för medlemmar i föreningen att
köpa för 100 kr. En stor vimpel till flaggstången finns också som sätts upp den 9 maj då
båtiläggningen sker.
Ordförande informerade också om att en flaggstång är inhandlad och monterad invid bryggorna.

19. Övriga ärenden.
 Då ”grannen” utförde muddring vid sin brygga markerades sjögränsen med stora pålar
som förankrats i botten. Dessa pålar är dåligt utmärkta och kan utgöra fara. Årsstämman
uppdrog åt Olle Klasson att framföra till samfälligheten att skicka en skrivelse till
”grannen” att märka ut sin sjögräns på att säkrare sätt.
 Stranden och vattnet runt lilla bryggan är rikligt beväxt med vass. Stämman undrade om
samfälligheten har planer att bekämpa denna vass. Olle Klasson meddelade att han ska ta
upp frågan med samfälligheten och föreslå att man i samband med vassbekämpning vid
badplatsen också utför bekämpning här.
 Arbetsdagen diskuterades. Båtföreningen har ofta stor tillslutning på sina städdagar och
utför en del arbete som egentligen tillhör samfälligheten. Gränsdragningen diskuterades
och inför årets städning föreslogs att båtföreningen städar båtuppläggningsplatserna,
strandlinjen, planen vid stranden, oljar utemöbler, rustar strandstugan samt fixar bryggor
och bojflotten. Samfälligheten renoverar vägen till bryggorna.
 En fråga om grind vid stora bryggan togs upp. Eftersom bryggan ska vara tillgänglig för
samfällighetens alla medlemmar kan det inte vara någon grind där, dessutom använd
bryggan av badande och att fiska från.

Postadress
Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

Kontaktperson
Christer Lindberg

Telefon
08-570 248 18
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15.Årsmötets avslutning.
Christer Lindberg tackade alla närvarande för att de kommit.
Justeras:
…………………..
Olle Klasson

………………………
Jan Kebert

Ordförande:

Sekreterare:

…………………….
Christer Lindberg

……………………….
Kerstin Österberg

Postadress
Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

Kontaktperson
Christer Lindberg

Telefon
08-570 248 18

