
 

 

Årsmöte Bestorps Båtklubb  2012-03-21 kl 19:30  

Plats: Klubbstugan 
 

Närvarande på mötet: Michael Lööw (ordförande), Jan-Erik Berggren, 
Mattias Norling, Petter Wern (mötessekreterare), Tommy Sunnälv, Mats 

Lindell, Arne Wikvist, Gunnar Molid, Johan Wikner, Thomas Nord, Anders 

Norberg, Arne Sjökvist, Bengt Johansson, Mats Riiga, Magnus Ivung, 
Annika Jonsson. 

 
1. Mötet förklaras öppnat av ordförande Michael Lööw. 

 
2. Mötet valde Michael Lööw, till mötets ordförande samt Petter Wern till 

mötets sekreterare. Mats Lindell och Johan Wikner valdes till 
Justeringsmän. 

 
3. Ordförande läste upp Verksamhetsberättelse för 2011. 

(Verksamhetsberättelse finns på www.bestorpsbatklubb.se) 
 

4. Mötet fastställde årsavgifterna för 2013. De förblir oförändrade. 
Klubben har en god ekonomi och planerar större investeringar i 

hamnområdet, bland annat en ny brygga 3.  

 
5. Mötet tog del av kalendarium och de allmänna arbetsdagarna under 

2012. (Allmänna arbetsdagarna och kalendarium finns på 
www.bestorpsbatklubb.se) 

 
6. Kassören Jan-Erik Berggren redogjorde för Båtklubbens ekonomi. I dag 

är klubben skuldfri mot bank samt har tillgångar på ca SEK 50.000.    
 

7. Revisionsberättelsen lästes upp av Jan-Erik Berggren. Klubbens 
revisorer, Peter Gunnarsson och Thomas Larsson, har konstaterat att 

klubben har mycket god ordning på ekonomin och rekommenderade att 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012. 

 
8. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2012. 

 

9. Val enligt stadgar: 
Styrelsen: 

Ordförande Michael Lööw väljs om på 1 år. 
Ledamot Mattias Norling väljs om på 2 år. 

Ledamot Kent Alenbrandt väljs om på 2 år. 
Ledamot Jan-Erik Berggren 1 år kvar. 

Ledamot Petter Wern 1 år kvar. 
Suppleant Göran Engzén väljs om på 1 år. 

 
 

http://www.bestorpsbatklubb.se/
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Revisorer: 

Revisor Peter Gunnarsson väljs. 

Revisor Thomas Larsson väljs. 
Revisorsuppleant Mats Riiga väljs.   

 
Hamnfogde: 

Johan Wikner väljs. 
 

Valberedning: 
Mats Riiga och Fredrik Janzén väljs. 

 
10. Styrelsen hade arbetat fram regeländringar som godkändes i sin helhet 

av mötet. (Reglerna finns på www.bestorpsbatklubb.se) 
 

11. Övriga frågor 
Mötet hade en del frågor angående klubbens framtid. Styrelsen 

meddelade att det under 2012 kommer att skickas ut en medlemsenkät 

för att samla in medlemmarnas åsikter och synpunkter gällande 
klubben och framtiden. Den kommer att ligga som grund för en tydlig 

vision som styrelsen beräknar att föreslå till årsmötet 2013.  
 

Ett bra förslag för att underlätta för medlemmarna mottogs under 
mötet. Ett forum där medlemmar kan meddela intresse för uthyrning 

och lån av tex. bryggplatser. 
 

På frågan om vad för försäkringar som gäller i båtklubben så kommer 
det att publiceras på klubbens hemsida inom kort. 

 
Styrelsen arbetar fram ett förslag på hur hamnen ska förändras på lång 

och på kort sikt. Detta i och med att brygga 3 behöver bytas ut senast 
2014. Styrelsen tar tacksamt emot förslag från medlemmarna! 

 

En ny anslagstavla kommer upp under 2012. 
 

12. Mötet avslutat. 
 

 
Protokollet justerat av  

 

Mats Lindell, justeringsman  

Johan Wikner, justeringsman  

Michael Lööw, ordförande  
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