Protokoll fört vid årsmöte i Saltsjöbadens Båtklubb den 26 mars 2009

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 Hansen Bering
4. Justering av röstlängden
Beslutades att avvakta med justering till behov uppstår
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Valdes Hella Otterström och Rolf Blom
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 2008.
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 2009
SBK: s ordförande Gunnar Ljungholm kommenterade och mötet fastställde
verksamhetsplanen.
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12. Faställande av medlemsavgift och budget för 2009.
Mötet fastställde avgifter och budget för 2008 enligt styrelsens förslag som innebär
oförändrade avgifter.
Mötet diskuterade frågan avgiftshöjningar för att kunna bygga fler bryggplatser i
hamnen. Styrelsen skall utreda och återkomma med förslag till lösning för hela
hamnen.
13. Proposition/motion Inga propositioner eller motion har inkommit.
14. Val av Kassör
Omvaldes Bengt Erixzon på 2 år
15. Val av 1 ordinarie styrelseledamot
Omvaldes Gunilla H Bering på 2 år
16. Val av tre styrelsesuppleanter
Omvaldes Anders Lambert Hans-Göran Wahlberg, Nyval Gunnar Bringel på 1 år.
(Jonas Eriksson anmälde sitt intresse för styrelseuppdrag kommande år.)
17. Val av två revisorer och ersättare
Omvaldes 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
19 Val av valberedning
Omvaldes Olle Carlsson, Hans Maniette och Hella Otterström.
20. Övriga frågor
Fråga med anledning av ledningsdragningen genom klubbens område till Älgö, GL
svarade att klubben håller sig informerad men inte agerar utan enbart verkar för att
klubben kan utnyttja sitt område fullt ut.
Fråga om vad som görs åt problemet med medlemmar utan landplats som använder
matskjulen. Gunnar Ljungholm (GL) svarar att klubben inte kan gölra så mycket men
styrelsen mottar gärna förslag på utbyggnad/förläggning av befintliga mastskjul.
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Fråga om torrsättning med riggen på. GL svarar att det finns ett avtal med Nacka
kommun om att båtar inte ska förvaras på land med masterna på grund av störande
ljud för omgivningen.
Fråga om klubbens syn på vinterliggare i sjön. GL svarar att klubben tillåter det mot
en avgift på 400 kr.
Fråga om landström. GL svarar att det finns på alla bryggor utom Tattbybron.
21. Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet kl 20.50
GL tackar Sten Brattberg för ett väl genomfört ordförandeskap samt å egna och
styrelsens vägnar årsmötet för att fortsatt förtroende givits.
I anslutning till årsmötet förättades prisutedlning till 2008 års pristagare i
klubbseglingarna.
Kvällen avslutades med att Ulf Schloss från Svenska Fyrsällskapet berättade om
sällskapets verksamhet och mål.
Öl och smörgås serverades till alla.
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