Årsmöte Bestorps Båtklubb 2018-03-22 kl 19:30

Plats: Klubbstugan

UTKAST i väntan på justering
Närvarande: Michael Lööw, Fredrik Kindgren, Petter Wern, Björn Eriksson, Jonas Ridderström,
Tomas Larsson, Mats Riiga, Hans-Inge Mattsson, Arne Wikvist, Ricky Silverstig, Mats Ahlenbäck.
Inger Westerlund, Leif Westerlund, Ulf Emilsson, Christer Rahmqvist, Inge Gustavsson, Ronny
Reinholderson, Sune Andersson, Mats Ahlenbäck, Lars Ahlenbäck, Patrik Seger, Lennart
Thigerberg

1. Mötet förklaras öppnat av Ordförande Michael Lööw. Mötet fann att årsmötet var behörigt
utlyst.
2. Inga synpunkter på föregående protokoll.
3. Mötet valde Michael Lööw till mötets ordförande samt Björn Eriksson till mötets sekreterare.
Jonas Ridderström och Thomas Larsson valdes till mötets Justeringsmän.
4. Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen för 2017 och kassören redovisade
förvaltningen av föreningens ekonomi för 2017. (Verksamhetsberättelse finns tillgänglig på
www.bestorpsbatklubb.se).
5. Klubbens revisorer har under 2017 varit Peter Gunnarsson och Thomas Larsson. Enligt
deras revisorsberättelse har det varit ypperlig ordning på skötseln av klubbens ekonomi
under 2017.
Beslut- Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
6. Styrelsen föreslog följande oförändrade avgifter för 2018.
● Medlemsavgift 350kr/år,
● Bryggplatsavgift 350kr/bryggbreddmeter/år
● Vinterplats i båthuset 500kr/år (ingen under sanering)
● Vinterplats i båthusets långskepp 1000kr/år (ingen under sanering)
● Mobilöppning engångsavgift 100kr,
● Förseningsavgift 45kr.
Beslut- Mötet fastställde dessa avgifter för 2018.
7. Val enligt stadgar:
Mötet valde enligt nedan:
Styrelse:
Ordförande Michael Lööw valdes på 1 år.
Ledamot Fredrik Kindgren valdes på 2 år.
Ledamot Björn Eriksson valdes på 2 år.
Styrelsesuppleant Patrik Seger valdes på 1 år.
Revisorer:
Peter Gunnarsson och Thomas Larsson valdes till revisorer för 2018
Mats Riiga valdes till revisorssuppleant för 2018

Valberedning:
Jan-Erik Berggren och Kent Alenbrand valdes.
8. Mötet tog del av planerade arbeten på de allmänna arbetsdagarna under 2018. (Allmänna
arbetsdagar publiceras på www.bestorpsbatklubb.se)
Fråga på årsmötet: Kan vi begränsa antal per tillfälle på arbetsdagarna, med anmälan
innan, utan anmälan riskerar medlem att få åka hem utan genomförd arbetsplikt.
Beslut- Styrelsen tar frågan vidare och återkommer.
En varukorg kommer att lottas ut bland som är kvar i slutet av arbetsdagen.
Fråga - Går det att lägga arbetsuppgifter på kvällar för att göra sin arbetsplikt?
Fråga - Går det att gör jobb själv för att göra sin arbetsplikt?
Svar - Det kan vara svårt med arbetsledare och planering. Om det ska ske får det inte
belasta arbetsledare och styrelse.
Beslut- Styrelsen tar frågan vidare och återkommer.
9. Information kring saneringsplanerna av båthamnen:
● Sista uttag ur båthuset sker nu i vår med familjeaktivitet.
● Ingen vinterförvaring vintern 2018 till vår 2019.
● Upphandling nytt båthus pågår. Underlag finns.
● Bryggorna ska vara tillgängliga under 2019 men inte hamnområdet. Gång
genom skogen kommer att finnas för att komma till bryggorna.
● Brygga 1 och 2 förväntas ligga som förlängning på brygga 3 under saneringen.
● Ingen tillgång till wc/vatten kommer finnas under saneringen.
● Utkast på ett arrendeavtal finns men det finns detaljer som måste justeras innan
vi är nöjda.
● Efter upptagning kommer båtarna behöva att placeras om. Räkna inte med att
det går att mellanförvara några båtar på området. Styrelsen återkommer med
exakt datum när det måste vara tomt på området.
10. Övriga frågor
Fråga - Förvaring av båtar i det nya båthuset hur ser vi på det?
Svar - Tanken att hela undervåningen på nya båthuset ska bli bättre planerad för att kunna
ta emot större båtar. Vi har även tagit höjd för att kunna hyra ut till andra fordon typ
husvagnar och husbilar.
Sedvanligt kaffe o bröd intogs under mötet.
11. Mötet avslutat.
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