Protokoll fört vid årsmöte i Saltsjöbadens Båtklubb den 31 mars 2008

1. Årsmötets öppnande.
SBK: s ordförande Gunnar Ljungholm öppnade mötet och hälsade medlemmarna
välkomna klockan 19.05.
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 Hansen Bering
4. Justering av röstlängden
Beslutades att avvakta med justering till behov uppstår
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Valdes Åke Sommar och Hans-Göran Wahlberg.
6. Fråga om årsmötet behörigen sammankallats
Mötet fann årsmötet vederbörligen sammankallat
7. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
8. Föredragning av verksamhetsberättelse, balans-och resultaträkning samt
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2007.
(Gunnar Ljungholm och Otto Handberg)
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 2008
SBK: s ordförande Gunnar Ljungholm kommenterade och mötet fastställde
verksamhetsplanen.
Det noterades särskilt att landgången till Sjötäppans brygga kommer att färdigställas
under april. Arbetet utförs av frivilliga krafter bland medlemmarna under ledning av
Stefan Forslund och Anders Lambert. Vidare noterades att på pontonerna vid
Neglingebron kommer el med ljus och eluttag i samarbete med Neglinge BK att
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installeras under året. På fråga klargjorde Gunnar att det f.n. inte finns några planer på
ombyggnad av mastkranen men hälsade samtidigt medlemmarna välkomna med
förslag till hur mastkranen skulle kunna förbättras.
12. Faställande av medlemsavgift och budget för 2008.
Mötet fastställde avgifter och budget för 2008 enligt styrelsens förslag som innebär
oförändrade avgifter.
13. Proposition angående förändring av begreppet städavgift
Styrelsen föreslår att hittillsvarande ”städavgift” omdefinieras till arbetspliktsavgift
och tas ut av samtliga medlemmar med båtinnehav som nyttjar klubbens
anläggningar. Avgiftens storlek föreslås vara oförändrad 200 kr per år och
medlem. Precis som tidigare återbetalas avgiften i samband med medlemmens
deltagande i arbetsdagens aktiviteter.
Historiskt har städavgiften endast debiterats båtägare med vinterplats på land vilket
förefaller ologiskt eftersom aktiviteterna under den utlysta ”städdagen” ytterst handlar
om underhåll och skötsel av klubbens gemensamma anläggningar och inte att städa upp
efter sig själv eller andra.
I klubbens ordningsföreskrifter framgår klart att varje medlem är skyldig att städa upp
efter sig på uppläggningsplatsen.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag
14. Val av Ordförande
Omvaldes Gunnar Ljungholm på 2år
15. Val av 2 ordinarie styrelseledamöter
Omvaldes Robert Fors, Anders Persson på 2 år.
16. Val av tre styrelsesuppleanter
Valdes Anders Lambert Hans-Göran Wahlberg, Thomas Öjdemark på 1 år.
17. Val av två revisorer och ersättare
Valdes Clas Blomqvist, Otto Handberg samt ersättare Lars Letterhag,
18. Val av övriga funktionärer
a. Hamnkapten
Stefan Forslund
b. Landansvarig
Anders Persson
c. Vaktchef
Bengt Erixzon
d. Klubbholmsfogde Katharina Iversen
e. Representant SMBF Gunnar Ljungholm
f. Representant StSF Ola Johansson
g. Representant NFBK Anders Persson
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19 Val av valberedning
Valdes Olle Carlsson, Hans Maniette och Hella Otterström.
20. Övriga frågor
Synpunkter framfördes på regeln som inte tillåter medlemmar att kvittera ut mer än en
nyckel till klubbens anläggningar. Styrelsen lovade diskutera frågan och återkomma i
ärendet om den finner anledning till en förändring.
Otto Handberg redogjorde för möte i Gränö vägsamfällighet som SBK tillhör genom
klubbholmen. Genom medlemskapet har SBK del i gemensamma fiskevatten och
delägarskap i en brygga i Breviksmaren i Tyresö.
21. Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet kl 19.40.
I anslutning till årsmötet förrättade Peter Ljungholm prisutdelning till 2007 års
pristagare i klubbseglingarna.
Gunnar Ljungholm tackade kappseglingskommittén för dess arbete
Avslutningsvis tackade Gunnar också Sten Brattberg för som vanligt väl genomfört
ordförandeskap samt å egna och styrelsens vägnar årsmötet för att fortsatt förtroende
givits.
Kvällen avslutades med ett föredrag av Skärgårdsstiftelsens vd Bernt Festin på temat
”Skärgårdsstiftelsen – att bevara och utveckla skärgården”
Öl och smörgås serverades till alla.
Vid protokollet:
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Gunilla Bering

Sten Brattberg

Justeras:

Justeras:

Åke Sommar

Hans-Göran Wahlberg

