Protokoll fört vid Galtabäck Båtklubb Årsmöte 2016-03-25
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1. Mötet öppnas.
Mötet öppnades av Ordförande Ralf Larsson
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2. Godkännande av årsmötets stadgeenliga utlysande.
Stadgeenlig utlysande av kallelse har skett i laga ordning, godkändes av årsmötet.
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3. Val av ordförande för Årsmötet.
Ralf Larsson valdes till Ordförande på årsmöte
4. Val av sekreterare för årsmötet.
Carina Fogde valdes till sekreterare för årsmötet
5. Val av två rösträknare för årsmötet.
Kjell-Arne Fogde och Hans Persson
6. Val av två justeringsmän för årsmötet.
Kjell-Arne Fogde och Hans Persson
7. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll 2015 samt godkännande.
Årsmötet godkände föregående årsmötesprotokoll.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 samt godkännande.
Ordförande Ralf Larsson läste upp Verksamhetsberättelsen för medlemmarna.
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.
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9. Kassörens genomgång av kostnader och intäkter 2015 samt godkännande.
Kassör Anders Lindstedt redovisade klubbens kostnader och intäkter och det ekonomiska läget för årsmötet.
Lars-Börje redogjorde för miljökostnaderna.
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10. Revisionsberättelse för 2015.
Revisionsberättelsen för 2015 var underskrivet av Lennart Larsson och Monika Olsson, lästes upp av Ralf
Larsson och godkändes av årsmötet.
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11. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades Ansvarsfrihet för 2015 av årsmötet.
12. Inkomna motioner.
Motion från karl Axel Dock
Förstärka barriären mot stranden öster om sjöbod 1 och 2.
13. Styrelsen förslag till årsmötet avseende inkomna motioner.
Arbete med förstärkning av barriären mot stranden öster om sjöbod 1 och 2 påbörjas under våren 2016 .
14. Fastställande av budget och övriga avgifter för 2016 enligt förslag av styrelsen.
Kassör Anders Lindstedt presenterar styrelsens förslag till budget och avgifter inför 2016.
Årsmötet godkänner förslagen.
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15. Fastställande av hamnordningen och verksamhetsplan för 2016.
Hamnordning och verksamhetsplan godkändes av årsmötet.

16. Val av styrelse och ersättare för 2016.

!

Kvarstående: Anders Lindstedt,
Per Anders Mörnbäck,
Lars Börje Carlsson.
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Omval 2 år: Ralf Larsson. Ordförande.
Karl Inge Karlsson. Hamnkapten
Carina Fogde. Sekreterare
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Ersättare: Omval 1år. Jan Thuresson
Lars Lundberg
17. Val av revisorer och ersättare för 2016.
Monika Olsson kvarstående.
Lennart Larsson, omval 2 år.
Ersättare: Stefan Törnblad 1 år.
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18. Val av Valberedningen 2016
Henrik Persson: Sammankallande. 1 år.
Kalle Dock: Ledamot 1 år.
Pelle Nyberg: Ersättare 1 år.
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19. Övriga frågor.
Ordförande presenterade ett förslag som en medlem inkommit med angående skapande av fler båtplatser
genom att lägga gångbommar tvärs den gamla kajen. Styrelsen handlägger förslaget under 2016.
Lars Börje redovisade en del av miljöarbetet och spolningen av båtarna i hamnen.
Varbergs kommun ansvarar för toalettbyggnaden och den öppnas för allmänheten 1/5.
Förslag från medlem angående bättre skyltning angående camping förbjuden på arrendeområdet.
Fråga angående muddring av hamnen.
Behovet av muddring har framförts till Varbergs kommun och länsstyrelsen i Halland.
Styrelsen jobbar vidare med frågan.
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Fråga angående marknadsföring av lediga båtplatser.
Anslås på anslagstavla samt presentation på hemsida.
Hamnkaptenen Karl Inge har en lista på lediga platser.

Ordförande Ralf Larsson tackade medlemmarna för hjälpen med förvaltandet av hamnen, ett särskilt tack
till Bengt Persson för arbetet med apparatrummet.
20. Årsmötet avslutas
Ordförande Ralf Larsson avslutar mötet.

!!
!!
!

……………………………….
Ordförande Ralf Larsson
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Justeras

…………………………………………..
Sekreterare Carina fogde
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