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Årsmöte för Envikens Båtklubb (org.nr 814 400-7732) den 29 oktober 2011
Plats:
Närvarande:

EBKs klubbhus, hamnplan
20 medlemmar enligt röstlängd

1.

Öppnande Mötet öppnades av klubbordförande Roy Lindström som hälsade alla välkomna.
Roy meddelade att han pga sjukdom inte kan stå kvar som ordförande.
Valberedningen har därför fått i uppdrag att ta fram förslag till fyllnadsval av
ordförande.

2.

Val av mötesfunktionärer
Beslut
Nedanstående valdes av årsmötet till mötesfunktionärer:
Thomas Johansson
mötesordförande
Sonja Roos
mötessekreterare
Leif Sandell
rösträknare och justeringsman
Gunnar Lindh
rösträknare och justeringsman

3.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelsen skickades ut den 4 oktober.
Beslut
Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

4.

Fastställande av röstlängd
Klubbkassören Lillemor Nordlund hade prickat av 20 st närvarande röstberättigade.
Beslut
Årsmötet godkände röstlängden.

5.

Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning finns på första sidan av kallelsen.
Beslut
Föreliggande förslag till dagordning godkändes

6.

Verksamhetsberättelsen med bokslut
Klubbkassören meddelade att fel insmugit sig i Resultatrapporten i årsmöteskallelsen. Belopp för föregående budgetår 2009-2010 för
Ränteintäkter
skall vara 3724 kr
Finansiella kostnader skall vara 250 kr
Redovisat resultat
skall vara 428 kr

-

Beslut

Mötesordförande läste upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen och hänvisade i
övrigt till balansrapporten och resultatrapport som fanns i kallelsen, och lämnade
ordet fritt för frågor. Då inga frågor fanns gick mötet till beslut.
Verksamhetsberättelse med bokslut godkändes av årsmötet.
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7.

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordförande Thomas Johansson då revisorn
Folke Lundberg och revisorssuppleanten Lena Karlsson inte kunde närvara på
mötet.
Revisorn Folke Lundberg förordade årsmötet:

Beslut

* att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
* att vinsten på 9 629 kr överföres till underhålls- och förnyelsefonden.
* att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen omfattar.
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.
Årsmötet godkände att vinsten på 9 629 kr överförs till underhålls- och
förnyelsefonden.

8.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötesordförande frågade om årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid
som årsredovisningen omfattar.
Beslut
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9.

1 st motion om anskaffning av badtunna.
Ingvar Johansson föreslår i motionen att båtklubben ska anskaffa en vedeldad
badtunna och vattenpump och placera denna på klubbhusets altan. Ingvar delade ut
exempel på utformning och pris före mötet samt redogjorde för sin idé.
Mötesordförande lämnade ordet fritt till årsmötet. En medlem ifrågasatte kostnaden
med hänsyn till annat som är på gång enligt verksamhetsplanen. Kassören Lillemor
svarade att detta skulle tas som en investering med avskrivning på 5 år.
En medlem ansåg att pengarna i stället skulle användas till en värmepump.
Mötesordförande föreslog omröstning med handuppräckning.
Beslut
Årsmötet avslog motionen.

10. Arvode till styrelse och revisor.
Styrelsen föreslog oförändrade arvoden för 2011-2012 till de förtroendevalda enligt
Styrelsen:

Beslut

28 000 kr att fördelas enligt styrelsens egna beslut, samt 400 kr
per deltagande styrelsemedlem och protokollfört styrelsemöte.

Revisorsarvode: 2 000 kr
Årsmötet godkände de föreslagna arvodena till styrelsen och revisorn.

11. Fastställande av budget för 2011-2012.
Hamnkaptenen Hans Gustavsson meddelade att 300-bryggans renovering enligt
offert kommer att kosta ca 40 000 kr + moms. Kostnaden finns inte i den föreslagna
budgeten då den kommer att tas som en investering med avskrivning på 5 år. Efter
detta lämnade mötesordförande ordet fritt till årsmötet för frågor om budgeten och
då inga frågor fanns gick årsmötet till beslut.
Beslut
Årsmötet godkände den föreslagna budgeten.
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12. Fastställande av avgifter för 2011-2012, senaste betalningsdag och påminnelseavgift.
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter enligt nedan.
Inträdesavgift
5 000 kr
Medlemsavgift
300 kr
Båtplats vid brygga:
Bryggplats 1.90 m
Bryggplats 2.30 m
Bryggplats 2.60 m
Bryggplats 3.00 m
Bryggplats 3.55 m
Bryggplats 3.55m +
2:a båt
Säsongsmedlem:

600 kr
800 kr
900 kr
1 000 kr
1 400 kr
2 000 kr
Bryggplatsavgift + 100 kr
Dubbel bryggplatsavgift + en administrationsavgift
på 100 kr

Båtplats sommartid på land: Samma avgift som för båtstorlek vid brygga
Vaktavgift:

500 kr /pass, gäller vid ej utfört pass.
750 kr /pass, vid ej anmäld frånvaro

Senaste betalningsdag 2012-02-28. Vid sen betalning, påminnelseavgift 50 kr
Beslut

Årsmötet godkände de av styrelsen föreslagna avgifterna, med sista betalningsdag
och påminnelseavgift.

13. Val av styrelse
Leif Sandell presenterade valberedningsförslag på ledamöter och suppleanter i
styrelsen enligt nedan:

Beslut

Ordförande:
Börje Roos
fyllnadsval 1 år
Årsmötet valde Börje Roos till ordförande på 1 år.

Beslut

Sekreterare:
Rose-Marie Johansson nyval 2 år
Årsmötet valde Rose-Marie Johansson till sekreterare på 2 år.

Beslut

Hamnkapten:
Erik Andersson
omval 2 år
Årsmötet valde Erik Andersson till hamnkapten på 2 år.

Beslut

Suppleant:
Gösta Johansson
omval 1 år
Årsmötet valde Gösta Johansson till suppleant på 1 år.

Beslut

Suppleant:
Bo Östlund
nyval 1 år
Årsmötet valde Bo Östlund till suppleant på 1 år.

14. Val av revisor och suppleant
Nedanstående föreslår valberedningen till revisor och suppleant.

Beslut

Revisor:
Folke Lundberg
omval 1 år
Revisorsuppleant:
Lena Karlsson
omval 1 år
Årsmötet valde ovanstående enligt valberedningens förslag.
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15. Val av valberedning
Valberedningen avstod från att lägga förslag, och bara Kjell Lönnberg kunde ställa
upp för omval. Årsmötet föreslog då omval av Kjell Lönnberg (sammankallande)
och nyval av Birgitta Halling och Bo Loberg till valberedning.
Sammankallande:
Kjell Lönnberg
omval 1 år
Birgitta Halling
nyval 1 år
Bo Lobergh
nyval 1 år
Beslut
Årsmötet valde de föreslagna till valberedning.
16. Övriga frågor
En medlem tyckte att klubben borde undersöka möjlighet att sänka elkostnaden
genom att införskaffa värmepump till klubbhuset. Efter diskussion gav årsmötet
styrelsen i uppdrag att utreda frågan och återkomma med förslag.
En medlem föreslog att belysningen utomhus borde förses med ledlampor.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka detta.
Fråga ställdes hur det går med installation av toalett i klubbhuset. Styrelsen har pga
kostnaden valt att vänta med installation av toalett i väntan på kommunalt avlopp.
Fråga ställdes om man kommer att sätta tillbaks eluttag på varje brygga som
tidigare funnits. Svaret var att det inte går pga att isen förstör ledningarna.

Beslut

En medlem frågade om planerna på att införskaffa en uppdragningsvagn för
segelbåtar. Styrelsen svarade att man har varit i kontakt med segelbåtsägare men
inte uppfattat något starkt intresse. Efter diskussion föreslog mötesordförande
omröstning med handuppräckning.
Årsmötet avslog förslaget att gå vidare med förslaget att införskaffa
uppdragningsvagn för segelbåtar

17. Plats för nästa årsmöte
Samma klockslag och plats som i år föreslogs.
Beslut
Årsmötet godkände förslaget.
Styrelsen frågade om vi ska fortsätta med den traditionella Ålandsresan med avresa
från Kapellskär även efter nästa årsmöte 2011-2012. Årsmötet besvarade frågan
med ett högt och tydligt JA!
18. Avslutning
Årsmötet avslutades av mötesordförande Thomas Johansson som tackade
medlemmarna för visat intresse.

