TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING
Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

Årsmötesprotokoll Torsby Båtägareförening
Datum: 2010-04-17 (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.
13 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.
Allan Larsson och Lotta Nilsson 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. Per 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
Lilla bryggan har klarat sig bra i vinter, årsmötet beslutade att inhandla ny nästa år då också
föreningen har bättre likviditet i kassan.
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 Sjöström

Ordinarie ledamot

Omval 2 år

Rolf Lindström

Ordinarie ledamot

Omval 2år

Janne Kebert

Ordinarie ledamot

Omval 2 år

Årsstämman godkände förslagen.

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

16. Val av valberedning.
Ingen anmälde sig för uppgiften så styrelsen tog på sig ansvaret att vara valberedning.
Årsstämman godkände förslagen.

Postadress
Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

Kontaktperson
Christer Lindberg

Telefon
08-570 248 18

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING
Box 147, 139 23 VÄRMDÖ
3 (3)

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

18. Behandling av styrelsens öviga ärenden.

 Ansökan om nytt bygglov behövs för ny flytbrygga som ersätter ”lilla bryggan”.
Styrelsen ansöker i år och brygga inköps nästa år.
 I år ska ström dras ut till stora bryggan. Styrelsen har diskuterat hur medlemmarna får
nyttja strömmen. Årsmötet uppdrog till styrelsen att ta fram ordningsregler för strömutnyttjande.
 Styrelsen föreslår att medlemmar som inte betalt årsavgift 2 år i rad trots upprepade
påminnelser mist sin båtplats. Insatsavgift och ev. avgift för bommar återbetalas.
Årsmötet biföll förslaget.
 Rolf Lindström redogjorde för kö situationen. I dagsläge finns inga lediga platser
däremot finns tomma platser dvs. platsägare som inte har någon båt på sin plats.
Årsmötet uppdrog till Rolf att undersöka om dessa platser kan hyras ut säsongvis av
föreningen. Dessa säsongsplatser annonseras ut i Torsbybladet.

15.Årsmötets avslutning.
Christer Lindberg tackade alla närvarande för att de kommit.
Justeras:
………………
Allan Larssom

………………
Lotta Nilsson

Ordförande:

Sekreterare:

………………….

…………………..

Christer Lindberg

Postadress
Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

Kerstin Österberg

Kontaktperson
Christer Lindberg

Telefon
08-570 248 18
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