TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING
Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

Årsmötesprotokoll Torsby Båtägareförening
Datum: 2012-04-13 (lördag)
Tid:
Kl. 11.00
Plats: Sjöstugan
1. Årsmötets öppnande

Alla närvarande hälsades välkomna till Torsby Båtägareförenings 20:e möte.
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

14 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.
Uffe Blixt och Janne 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.

Per Ossmer har varit revisorer under året. Sekreteraren läste upp revisors berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet besvarade frågan med ja och ingen var däremot.
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
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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 höjning av de årliga medlems/båtplatsavgifterna i föreningen.
Höjningen ska ske i två ettapper och blir totalt en fördubbling av medlemsavgiften
enligt nedanstående schema. Årsmötet biföll detta förslag.
Avgift
2012
2013
2914
kr
400
600
800
700
1050
1400
900
1350
1800
1300
1950
2600
150
300
300
Anledning till höjningen är framtida reperationer och underhåll av bryggor. Christer
redogjorde för stora bryggans kondition. Vinterns stormar har gått hårt åt på våra
bryggor med följd att akuta åtgärder måste vidtas för underhåll av stora bryggan.
Dessutom behövs kapital för framtida inköp/reperation av ”lilla bryggan”.
Solveig redogjorde för bryggförsäkringens täckning. Vinterns skador täcks inte av
försäkringen.
13. Årsbudget

Styrelsen föreslår att inköp av ny ”Lilla bryggan” skjut upp på framtiden då föreningen har
bättre likviditet i kassan. Båtplatserna på lilla bryggan kommer att tillfällit flyttas till längst in på
stora bryggan.
Budget för år 2010 presenterades och godkändes av årsstämman.
14. Val av styrelseledamöter

Valberedningens presentation på förslag till ny styrelse:
Kerstin Österberg Ordinarie ledamot

Omval 2 år

Janne Sjöstrand

Omval 2 år

Ordinarie ledamot

Roffe Lindström Ersättare

Omval 2år

Janne Kebert

Omval 2 år

Ordinarie ledamot

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

16. Val av valberedning.
Förslag till valberedning Allan Larsson , Tobias Lidberg samt styrelsen.
Årsstämman godkände förslagen.
17. Behandling av till styrelsen inkomna motioner.

En motion har inkommit, vilken uppmanar styrelsen att utreda möjligheten för
båtklubben att införskaffa en bastuflotte. Ekonomin tillåter inte detta just nu så
motionen läggs till handlingarna för att aktualiseras vid ett senare tillfälle när
föreningens kassa är bättre.
18. Behandling av styrelsens öviga ärenden.

•
•

Då förestående dykarbeten på bryggan utförs, föreslås att även pålar och käppar som finns
nedstuckna i botten märks ut för att borttagas.
Att det blir förbud att förankra båtar med pålar i aktern. Alla båtplatser som inte är mellan
bommar förankras med bojstenar eller p-ringar.
15. Årsmötets avslutning.

Christer Lindberg tackade alla närvarande för att de kommit.
Justeras:
………………
Janne Sjöstrand

………………
Uffe Blixt

Ordförande:

Sekreterare:

………………….

…………………..
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