Protokoll från vid årsmöte i Saltsjöbadens Båtklubb 29 mars 2012
1.
Mötet öppnades av Anders Persson kl. 19.00.
2.
Till ordförande för mötet valdes Sten Brattberg.
3. Till sekreterare för mötet valdes Lotta Löwgren.
4. Justering av röstlängden: 99 röstberättigade varav 2 fullmakter.
5. Till justeringspersoner, tillika rösträknare, valdes Hans Asplund och Helena Otterström
6.
Frågan om årsmötet behörigen sammankallats besvarades med ja.
7. Dagordningen fastställdes.
8.
Verksamhetsberättelse, balans- och resultatberättelse samt revisionsberättelse
fördrogs.
9. Årsmötet fastställde balansräkningen samt beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Årsmötet beslöt att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.
11. Verksamhetsplanen för 2012 föredrogs och 2 tillägg. Tillägg från Atte Lambert att bygget
av friggeboden på klubbholmen skall startas i år och av Jonny Ekblad att landgången till
pontonen i Ringvägshamnen ska lagas. Stämman godkände verksamhetsplanen med de två
tilläggen.
12. Propositioner från styrelsen:
Proposition angående uppgradering av hamnen i Pålnäsviken
Åke Etsmar presenterade styrelsens förslag. Under diskussionen framkom ett yrkande
att minska förslagna antal pontoner. Stämman avslog yrkandet.
Årsmötet tillstyrkte propositionen i sin helhet.
Styrelsen fick i uppdrag att gå vidare med ansökan om byggnadslov och erforderliga
tillstånd.
Att till Årsmöte 2013 eller till en tidigarelagd extra stämma ta fram ett
kostnadsförslag/budget
som underlag till beslut.
Proposition att utöka styrelsen (stadgeändring)
Styrelsen gjorde några små justeringar i den föreslagna texten.
Årsmötet tillstyrkte enhälligt styrelsens proposition om stadgeändring §8 enligt följande:
Klubben tecknas av ordförande och ekonomiansvarig gemensamt.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst fem, varav fyra ordinarie,
är närvarande.
Styrelsen väljs av årsmötet och består av sex till nio ordinarie ledamöter samt en till tre
suppleanter. Ordförande, ekonomiansvarig väljs av årsmötet.
Övriga befattningar såsom sekreterare, hamnkapten, landansvarig, samt miljöansvarig
utses
inom styrelsen.
Ordinarie styrelseledamot väljs på två år och suppleant på ett år.
Ena året väljs ordföranden och tre ledamöter och följande år ekonomiansvarig och två till
fem
ledamöter beroende på hur stor styrelsen skall vara. Vid val av styrelse skall tas
hänsyn till kontinuiteten, varvid kortare mandattid kan tillämpas.
Proposition avseende extra debitering för båthus större än standard
Efter diskusson gjordes ett förtydligande att de föreslagna 30 cm utöver båtens mått
gäller runt båten.
Stämman tillstyrkte propositionen.
13. Styrelsen presenterade en budget för 2012 samt förslog oförändrade avgifter
Årsmötet tillstyrker styrelsen förslag
14.
Motioner:
Motion angående publicering av protokoll från Bertil Rafting
Motionen avslogs

Motion angående namnlista vid upptagning med kran från Bertil Rafting
Motionen avslogs
15. Till klubbens ordförande valdes Gordon Ishammar.
Nyval 2 år.
16. Till övriga styrelseledamöter valdes
Styrelseledamot
Roy Blom
nyval 2 år
Styrelseledamot
Jonas Eriksson
nyval 2 år
Adjungerad till styrelsen
Jan Kulin
nyval 2 år
Adjungerad till styrelsen
Richard Roth
nyval 1 år
Adjungerad till styrelsen
Lena Höglund
nyval 2 år
Adjungerad till styrelsen
Gunnar Bringel
nyval 1 år
Suppleant
Ulf Grape
nyval 1 år
Suppleant
Tomas Broms
nyval 1 år
Styrelseledamot
Bengt Erixzon
1 år kvar
Styrelseledamot
Lotta Löwgren
1 år kvar
17. Till revisioner valdes
Revisor
Clas Blomkvist
Revisor
Otto Hamberg
Revisorssuppleant
Lars Letterhag

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

18 Till övriga funktionärer valdes
Vice hamnkapten
Gunnar Bringel
Vice landansvarig
Ulf Grape
Vaktansvarig
Bengt Erixzon
Klubbholmsfogde
Charlotta Stensman
Ombud NFBK
Atte Lambert
Ombud SMBF
Gunnar Ljungholm
Ombud StSF
Åke Etsmar

nyval 1 år
nyval 1 år
omval 1 år
nyval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
nyval 1 år

19.Till valberedning omvaldes Thomas Karlsson, Rolf Ervid och Ola Johansson.
20. Inga övriga frågor.
Gunnar Karlsson framförde stort tack till avgående styrelsemedlemmar
21 .Mötet avslutades.
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