Protokoll fört vid Galtabäck Båtklubb Årsmöte 2015-04-03

!
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1. Mötet öppnas.
Mötet öppnades av Ordförande Ralf Larsson

!

2. Godkännande av årsmötets stadgeenliga utlysande.
Stadgeenlig utlysande av kallelse har skett i laga ordning, godkändes av årsmötet.

!
!
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2b.Godkännande av dagordning.
Medlemmarna på årsmötet godkände dagordningen
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.
Bo Karlsing och Anders Lindstedt
6. Val av två justeringsmän för årsmötet.
Bo Karlsing och Anders Lindstedt
7. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll 2014 samt godkännande.
Årsmötet godkände föregående årsmötesprotokoll.

!

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 samt godkännande.
Ordförande Ralf Larsson läste upp Verksamhetsberättelsen för medlemmarna.
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet. Se bilaga 1.

!
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9. Kassörens genomgång av kostnader och intäkter 2014 samt godkännande.
Kassör Lars-Börje Carlsson redovisade klubbens kostnader och intäkter och det ekonomiska läget för årsmötet.
10. Revisionsberättelse för 2014.
Revisionsberättelsen för 2014 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 2014 av årsmötet.
12. Inkomna motioner.
Inga inkomna motioner.
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13. Styrelsen förslag till årsmötet avseende inkomna motioner.
Inga kommentarer.
14. Fastställande av budget och övriga avgifter för 2015 enligt förslag av styrelsen.
Kassör Lars – Börje Carlsson informerar medlemmarna på årsmötet om förslag till budgeten för 2015.
Mötet godkänner förslaget, vi behåller avgifter som året innan. Se bilaga 2.
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15. Fastställande av hamnordningen och verksamhetsplan för 2015.

Hamnordningen fastställdes av mötet. Nytt för i år var att under punkten ansvar, informeras medlemmarna om
att båtkärror på uppställningsplats skall vara märkta med namn och telefonnummer. Bokning av plats sker via
hamnkapten.
Under punkten Miljöpolicy informeras även om att medlemmar är skyldiga att känna till Båtklubbens miljöplan.
Styrelsen kommer att se över vissa formuleringar i hamnordningen efter synpunkter från medlem.
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Ordförande Ralf Larsson läste upp verksamhetsplanen för 2015 och den godkändes av årsmötet. Bilaga 3
16. Val av styrelse och ersättare för 2015.
Ordförande Ralf Larsson samt ledamöterna Karl-Inge Karlsson och Carina Fogde är valda tom 2015.
Valberedningen föreslår följande ledamöter för 2015/16 – två år:
Per-Anders Mörnbäck, omval.
Lars-Börje Carlsson, omval.
Anders Lindstedt, nyval.
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Valberedningen föreslår följande suppleanter för 2015 – ett år:
Lars Lundberg, omval.
Jan Thuresson, nyval.
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Val av ledamöter och suppleanter godkändes av årsmötet.
17. Val av revisorer samt ersättare för 2015.
Valberedningen föreslår följande:
Lennart Larsson vald tom 2015
Monica Olsson revisor 2015/16 – två år, omval.
Stefan Törnblad suppleant 2015 – ett år, omval.
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Val av revisorer godkändes av årsmötet.
18. Val av Valberedningen 2015
Henrik Persson, sammankallande, Valdes på 1 år.
Kalle Dock, valdes till ledamot på 1 år.
Suppleant – vakant.
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Val av valberedning godkändes av årsmötet.

19. Övriga frågor.
Per Anders visar Hemsida.
Gåva från Bertil Svan, kommer att sättas upp i hamnen.
Toaletten sköter kommunen och öppnar 1maj för allmänheten.
Styrelsen och årsmötet avtackade Ralf Söderström
20. Årsmötet avslutas
Ordförande Ralf Larsson avslutar mötet.

……………………………….
Ordförande Ralf Larsson
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…………………………………………..
Sekreterare Carina fogde
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Justeras
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Bo Karlsing

Anders Lindstedt

