Protokoll fört vid årsmöte i Saltsjöbadens Båtklubb den 22 mars 2010

1. Årsmötets öppnande.
SBK: s ordförande Gunnar Ljungholm öppnade mötet och hälsade medlemmarna
välkomna klockan 19.10.
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
134 medlemmar inklusive 4 fullmakter.
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Valdes Gunnar Karlsson och Hans Eriksson
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 2009.
Gunnar Ljungholm föredrog verksamhetsberättelsen och balans-och resultaträkningen.
Otto Handberg föredrog revisionsberättelsen.
Mötet antog ett förslag att redovisa 2 år tillbaka i tiden i resultaträkningens budget och utfall från och med SBK:s nästa årsredovisning.
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 2010
SBK: s ordförande Gunnar Ljungholm redogjorde för de föreslagna
verksamhetsplanen
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag med ett tilläggsyrkande från mötet.

Att Styrelsen ska ta fram en långsiktig investeringsplan för klubben.
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Mötet avslår yrkande på att bryggan på klubbholmens ostsida byggs upp igen.
Mötet avslår yrkande på att externfinansiera toalettombyggnaden i Pålnäsviken på 10
år.
Stämman beslutade enhälligt att inköpa ny slamkrypare .Punkten justerades
omedelbart.
Mötet avslår yrkande om att behålla den gamla slamkryparen.
Mötet avslår yrkande om att bredda rampen.
Mötet avslår yrkande om att flytta småbåtar till Pålnäsvägen.
12. Faställande av medlemsavgift och budget för 2010.
Mötet diskuterade styrelsens förslag till avgiftshöjningar
Mötet avslog yrkande om 10 procents höjning av avgifterna enligt nuvarande
avgiftsstruktur.
Mötet avslog yrkande om styrelsens förslag men med höjning av bryggavgifter till
6kr/bryggcentimeter och landplatsavgifter till 100 kr/m2.
Mötet tillstyrkte mötets yrkande om avgiftsstruktur enligt styrelsens förslag men
hälften så hög höjning av alla avgifter.
13. Motion angående senare torrsättning-tidigare sjösättning inlämnad av Hans
Brandt.
”Väderleken/ Klimatet tycks bli varmare vilket möjliggör att vi har våra båtar i sjön
längre. Jag föreslår därför att klubben på prov inför en sen torrsättning i slutet av
november/början av december och en tidigare sjösättning på våren, föreslagsvis med
trailer.
Styrelsen tillstyrker motionen med tillägget att de båtägare som önskar utnyttja
denna möjlighet i god tid anmäler detta till den landansvarige så att planering
kan ske därefter. (Detta innebär att detta kan testas först i samband med
torrsättningen i höst.)
Styrelsen hemställer att årsmötet beslutar i enlighet med motionen och styrelsens
tillägg.
Mötet tillstyrker motionen
14. Val av Ordförande
Nyval Anders Persson på 2 år
15. Val av 2 ordinarie styrelseledamöter på 2 år.
Omval Robert Fors, nyval Gordon Ishammar.
16. Val av tre styrelsesuppleanter på 1 år
Omval Anders Lambert, Gunnar Bringel, nyval Jonas Eriksson.
17. Val av två revisorer och ersättare på 1 år
Omval Clas Blomqvist, Otto Handberg ersättare Lars Letterhag,

18. Val av övriga funktionärer
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Hamnkapten
Stefan Forslund, omval
Landansvarig
Gordon Ishammar, nyval
Vaktchef
Bengt Erixzon,omval
Klubbholmsfogde Katharina Iversen,omval
Representant SMBF Gunnar Ljungholm,omval
Representant StSF Ola Johansson,omval
Representant NFBK Lars Sjöström, nyval

19. Val av valberedning
Omvaldes Olle Carlsson, Hans Maniette och Hella Otterström.
20. Övriga frågor
INFORMATION OM VA-ledningsdragning genom klubbens område till Älgö.
Rören läggs ut över planen under sommaren. Pallningsvirke måste buntas samman och
märkas ordentligt eftersom entreprenören kommer att flytta det under ledningsarbetet.
Vattenarbeten kommer att genomföras under november månad.
Medlemmar vill att Styrelsen utreder möjligheterna till en bättre mastkran som
lämpar sig för större master och vill ha förslag på bättre mastskjul.

21. Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet kl 22..00
Avgående ordförande Gunnar Ljungholm tackar Sten Brattberg för väl genomfört
ordförandeskap under mötet och tackar för sina 10 år på posten som SBK:s ordförande
Anders Persson tackar Gunnar Ljugholm för hans stora insatser för klubben under sitt
ordförandeskap
I anslutning till årsmötet förättades prisutdelning till 2009 års pristagare i
klubbseglingarna.
Öl och smörgås serverades till alla.
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