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  Box 147, 139 23  VÄRMDÖ 
 

Årsmötesprotokoll Torsby Båtägareförening 
Datum: 2008-04-12 (lördag) 
Tid:       Kl. 11.00 
Plats:    Sjöstugan  
  
1. Årsmötets öppnande 
 
Alla närvarande hälsades välkomna till Torsby Båtägareförenings 17:e 
årsmöte..Årsmötet höll en tyst minut för Gösta Erdevik som betytt mycket för 
föreningen och som nyligen gått bort 
 
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. 
 
Lilian Klasson valdes till sekreterare för årsmötet. 
 
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 
 
Lotta Nilsson och Kerstin Österberg 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. 
Vi har inte kunnat få in offert för belysning under året men vill använda överskottet 
från i år till att betala belysning under nästa år- 
 
8. Revisorernas berättelse. 
 
Håkan Eriksson och Per Ossmer har varit revisorer under året. Per Ossmer redogjorde 
för revisorernas berättelse. 
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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 
 
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 

               
För första gången har föreningen en fördelad budget. Budget för år 2008 presenterades och 
godkändes av årsstämman. 
Bryggorna har i år inte blivit så illa åtgångna som de brukar. Bara den lilla bryggan måste 
repareras. 
 
14. Val av styrelseledamöter 
 
Lotta Nilsson, representant för valberedning presenterade förslag till ny styrelse: 
 
Christer Lindberg Ordinarie ledamot Omval 1 år  
Kerstin Österberg Ordinarie ledamot Nyval 
Janne Sjöström Ordinarie ledamot Omval 2 år 
Rolf Lindström     Ordinarie ledamot Omval 2 år 
Solveig Lindberg Ordinarie ledamot Omval 1 år 
Jan Kebert Ordinarie ledamot Nyval 
Tobias Lidberg Ersättare  Omval 1 år 
Ulf Blixt Ersättare  Omval 1 år 
Lilian Klasson Ersättare  Omval 1 år 
Olle Uppsten Hedersledamot 
 
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 
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Årsstämman godkände förslagen. 
 
16. Val av valberedning. 
 
Till ny valberedning förslogs: 
Lotta Nilsson 
Robert Veiksaar 
 
Årsstämman godkände förslagen. 
 
17. Behandling av till styrelsen inkomna motioner. 
 
Inga motioner har inkommit. 
 
18. Behandling av styrelsens öviga ärenden. 

 
Förslag om vimpel och dekaler för båtar. 
Ordförande redogjorde för förslaget från styrelsen och visade hur vimpeln är tänkt att utformas. 
Årsstämman godkände förslaget. 

 
Förslag om att Båtklubben ska bidra med 2000 kr till ny flaggstång i Ramserviken 
Årsstämman beslutade om detta bidrag till Samfällighetsföreningen. 
 
19. Övriga ärenden. 
-  Fråga från stämman om bryggorna inne i viken – ”Finns det någon tanke på att reparera 
dem innan de inte går att laga och hur stort är behovet?  
Styrelsen föreslås utreda vad detta skulle innebära och komma med ett förslag till nästa årsmöte 
om hur vi kan hantera detta med anledning av den nya detaljplanen som eventuellt kan innebära 
fler boende och därmed önskemål om fler båtplatser 
 

- Fråga från stämman om Plyfaskivorna som ligger mellan land och bryggan och mellan bryggorna 
och som behöver åtgärdas. Nuvarande hamnkapten (Robert) får uppdrag att slutföra detta. 
 

- Fråga från stämman om städning i viken – frågan hänskjuts till Samfällighetens Arbetsdag. 
 

- En eloge till att den trasiga badstegen har ersatts med en ny. 
 

- Förslag om att sätta upp en till livboj längst ut på bryggan. Styrelsen beslutade sätta upp en 
befintlig livboj vid nästa arbetsdag. 

 
- 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. 

   
Hamnkaptenen Robert Veiksaar avgick ur styrelsen och avtackades i sin frånvaro av 
ordföranden med en blomma och en båt som tecken på föreningens uppskattning.  
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15. Årsmötets avslutning. 
 
Christer Lindberg tackade alla närvarande för att de kommit. 
  
Justeras: 
 
 
…………………..  ……………………… 
Lotta Nilsson   Kerstin Österberg 
 
 
 
Ordförande:   Sekreterare: 
 
 
…………………….  ……………………….  
Christer Lindberg   Lilian Klasson  


