Protokoll fört vid årsmöte i Saltsjöbadens Båtklubb den 21 mars 2006

1. Årsmötets öppnande.
SBK: s ordförande Gunnar Ljungholm öppnade mötet och hälsade medlemmarna
välkomna klockan 19.00.
2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Sten Brattberg
3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Bering
4. Justering av röstlängden
Beslutades att avvakta med justering tills behov uppstod.
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Valdes Åke Sommar och Bengt Wettervik.
6. Fråga om årsmötet behörigen sammankallats
Mötet fann årsmötet vederbörligen sammankallat
7. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
Information om Colletska Badhuset kommer under övriga frågor.
8. Föredragning av verksamhetsberättelse, balans-och resultaträkning samt
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2005.
SBK: s ordförande Gunnar Ljungholm föredrog verksamhetsberättelse, resultaträkning
och balansräkning för 2005
Därefter fördrogs revisionsberättelsen för 2005.
9. Fråga om fastställande av balansräkning samt om beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen.
Mötet fastställde balansräkningen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Beslut angående resultatet enligt den fastställda balansräkningen
Mötet beslöt enligt styrelsens förslag.
11. Verksamhetsplan för 2006
SBK: s ordförande Gunnar Ljungholm kommenterade och mötet fastställde
verksamhetsplanen för det kommande året med tillägg att
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styrelsen skall verka för att det sätts upp belysning på vid pontonerna vid
Neglingebron och att styrelsen ska ta fram beslutsunderlag för stegvist utbyte av
kätting eller byte till linor för alla förtöjningsplatser inom klubben.

12. Faställande av medlemsavgift och budget för 2006.
Mötet fastställde avgifter och budget för 2006 enligt styrelsens förslag.
13. Till årsmötet inkomna propositioner:
PROPOSITION ANGÅENDE HÖJD AVGIFT FÖR UTEBLIVEN VAKTTJÄNST

Styrelsen föreslår att avgiften för utebliven vakt höjs till 2000 kr.
Bakgrund
Ett ökande antal av klubbens medlemmar infinner sig inte till vakttjänstgöring (se
rapport från vaktansvarig). avgiftsökningen är en anpassning till vad som är brukligt i
många andra båtklubbar i stockholmsområdet och syftar till att göra det kännbart att
nonchalera gällande regelverk.
Kan man inte av olika anledningar själv gå vakt finns vid klubbhuset förteckning över
medlemmar som är villiga att mot ersättning ställa upp. Det går också bra att kontakta
vaktchefen för anvisning av ersättare.
Styrelsen hemställer om att årsmötet beslutar enligt förslaget
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
PROPOSITION ANGÅENDE SKYLDIGHET ATT MEDDELA UPPLÄGGNING

Styrelsen föreslår att i tillägg till nu gällande regel, att medlem som inte har för
avsikt att nyttja sin uppläggningsplats senast den 1: a september skall meddela
landansvarig detta för att slippa betala för platsen, följande: Medlem, som inte tagit
upp sin båt senast den dag som angetts som sista upptagningsdag (anges i samband
med att upptagningstiderna anslås på hösten) och som inte dessförinnan meddelat
landansvarig sin avsikt, skall anses ha förverkat sin rätt till vinterplats det året och
landansvarig kan istället erbjuda platsen till lämplig person i vinterplatskön.
Bakgrund
Båtklubbens uppläggningsyta är begränsad och endast ca hälften av
klubbmedlemmarna kan erbjudas vinterplats. Ett antal platser står dock tomma i år,
likadant har det varit de senaste åren. Anledningen är att medlemmar som har
vinterplats inte har meddelat landansvarig att de inte har för avsikt att nyttja platsen.
Det har även förekommit att medlem meddelat att de har för avsikt att lägga upp båten
men ändå uteblivit.
Styrelsen hemställer om att årsmötet beslutar enligt förslaget.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
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14. Till mötet inkomna motioner
INLÄMNADE MOTIONER
Motion angående att ersätta bojkätting med linor
Inlämnad av Klas Beckman mnr 245
Jag råkade i somras ut för brott på kättingen till min boj i Ringvägshamnen.
Orsaken var rost och i detta fall kanske bristande underhåll. För att undvika
motsvarande incidenter framgent föreslår jag:
Att styrelsen får i uppdrag att ta reda på kostnaden för att ersätta klubbens
kättingar med linor (linor vid bojarna håller enligt uppgift jag fått flera
”dekader” och borde vara en god investering).
•
•

För enbart Ringvägspontonen
För samtliga klubbens bojar etappvis enligt en flerårsplan.
Styrelsen har lagt ut offertförfrågan för i första hand bojarna vid
Ringvägshamnen som i år enligt plan står på tur att bytas. Förhandsinformation
ger vid handen att en sådan investering på sikt bör vara lönsam, varför styrelsen
hemställer att årsmötet tillstyrker motionen samt dessutom tillstyrker att linor
används i stället för kättingar vid det förestående bytet i Ringvägshamnen.
Motionären drar tillbaka motionen eftersom den antagna verksamhetsplanen
uppfyller motionens önskemål

15. Val av Styrelseordförande.
Valdes Gunnar Ljungholm
16. Val av två styrelseledamöter
Valdes Robert Fors och Anders Persson
17. Val av tre styrelsesuppleanter
Valdes Hans-Göran Wahlberg, Thomas Öjdemark och Anders Lambert.
18. Val av två revisorer och ersättare
Valdes Clas Blomqvist, Otto Handberg samt ersättare Lars Letterhag,
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19. Val av övriga funktionärer
a. Hamnkapten
Stefan Forslund
b. Landansvarig
Anders Persson
c. Vaktchef
Bengt Hermansson
d. Klubbholmsfogde Katharina Iversen
e. Representant SMBF Gunnar Ljungholm
f. Representant StSF Ola Johansson
g. Representant NFBK Anders Persson
20. Val av valberedning
Valdes Olle Carlsson, Karl-Inge Eriksson, Hans Maniette.
21. Övriga frågor
Gunnar Ljungholm redogjorde för läget vad gäller det Colletska badhuset som ska
avhysas från klubbområdet.
Fråga om klubben tänker ha något firandet av klubbens 80 år. Styrelsen tar upp saken
på nästa styrelsemöte.
22. Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet kl 20.10.
I anslutning till årsmötet förrättade Gunnar Ljungholm prisutdelning i till 2005 års
pristagare i klubbseglingarna.

Kvällen avslutades med ett föredrag av Magnus Sederholm ny VD för Briggen Tre
kronor af Stockholm.
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