NORRA VI BÅTKLUBB

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2020 för Norra Vi Båtklubb
Plats:
Hamnen, Vassviken Norra Vi
Datum: Tisdagen den 21 juli, kl 18:00
Närvarande: 17 personer enligt upprättad närvarolista tillika röstlängd
Ordförande inledde med att hälsa alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.
Ordinarie årsmötet var ursprungligen planerat att hållas den 21 mars.
På grund av covid19- pandemin beslutade styrelsen att årsmötet skulle flyttas till juli månad.
Årsmötet hölls utomhus i hamnen.
§1 Årsmötets behöriga utlysning.
Kallelse har skickat via e-post samt i vissa fall via brev.
Kallelse med årsmöteshandlingar skickades den 1 juli. Årsmötet ansågs därmed vara
i laga tid utlyst.

§2

Godkännande av dagordning.
Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Till ordförande för mötet valdes Joakim Klasson och till sekreterare Krister Ydrevik.

§4

Val av två justeringspersoner för årsmötet.
Till justerare av dagens protokoll valdes Claes Hedberg och Pär Fransson.

§5

Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för 2018.
Verksamhetsberättelsen för 2019 gicks igenom och blev godkänd att läggas till
handlingarna.

§6

Genomgång av den ekonomiska rapporten.
Kassören redogjorde för 2019 års räkenskaper vilka tidigare sänts ut till medlemmarna
för granskning.
Redovisad balans- och resultatrapport godkändes att läggas till handlingarna.

§7

Revisionsberättelse.
Mötesordförande läste upp revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 (ingen av
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revisorerna var närvarande) där det föreslogs att styrelsen för Norra Vi Båtklubb skulle
beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§8

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen år 2019.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

§9

Val av ordförande för en mandattid på två år.
Enligt valberedningens förslag omvaldes Joakim Klasson.

§10 Val av kassör för en mandattid på två år.
Enligt valberedningens förslag valdes Axel Selhammar.
§11 Val av en styrelseledamot för en mandattid av två år.
Enligt valberedningens förslag omvaldes Urban Tordsson.
§12 Val av två styrelsesuppleanter för en mandattid av ett år.
Enligt valberedningens förslag omvaldes Jan Renholm och Henrik Brodd.
§13 Val av två ordinarie revisorer för en mandattid av ett år.
Enligt valberedningens förslag valdes Peter Liljegren (omval) samt Ted Persson (nyval).
§14 Val av två revisorssuppleanter för en mandattid av ett år.
Enligt valberedningens förslag valdes Allan Westerdahl och Christer Fredriksson. (Båda
nyval.)
§15 Val av valberedning.
Omval av Ellinor Fredriksson (sammankallande) samt Åsa Tjäder-Brodd. Nyval av Eric
Westwerdahl
Valberedningen framför som vanligt önskemål att förtroendevalda som inte önskar
fortsätta sitt uppdrag efter mandattidens slut meddelar valberedningen detta i god tid
innan ett årsmöte (gärna vid årsskifte).

§16 Val av firmatecknare för en mandattid av ett år.
Valdes Joakim Klasson (ordförande) och Axel Selhammar (kassör) med rätt att var för
sig teckna klubbens konton.

§17 Val av seglingskommitté för en mandattid av ett år.
Omval enligt valberedningens förslag av Pär Fransson, Claes Hedberg, Magnus
Ringqvist samt nyval an Henrik Brodd.
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§18 Val av ungdomskommitté.
Omval enligt valberedningens förslag av Henrik Brodd, Åsa Tjäder-Brodd, Hedvig
Weibull, Rasmus Weibull och Eric Westerdahl.

§19 Val av trivselkommitté/stugvärdar.
Valdes Ellinor Fredriksson (omval), Karin Ljung (omval) samt Birgit Sundeborn
(omval).

§20 Till mötet inkomna motioner.
Inga motioner hade inkommit vid motionstidens slut.

§21 Styrelsens förslag till verksamhet 2020.
På grund av coronapandemin har vårens planerade arbetsdagar/-kvällar ställts in. Under
året planeras endast löpande underhåll. Vissa förbättringar av betongflytbryggan har
dock genomförts. Vidare har ungdomssektionen tillverkat höj- och sänkbar port i ett av
båthusen. Vidare har plattor lagts ut på den planerade grillplatsen. Målet är att
färdigställa grillplatsen under året.
Önskemål om ett tak bakom mastskjulet framfördes. Detta för att ”övergivna” master
ska kunna placeras här då det är trångt inne i mastskjulet. En ny sektion av jollebrygga
(flytbrygga) bör tillverkas. Dessa arbeten skjuts till kommande verksamhetsår 2021.

§22 Budget för 2020 samt fastställande av avgifter.
Styrelse föreslår en höjning av avgiften för vinter- och sommarförvaring då en stor
investering gjorts för att få el till uppläggningsplatsen. Styrelsens förslag till budget
godkändes där vinter- resp. sommaruppläggning sker mot av300 kr vardera. Alla andra
avgifter är oförändrade för 2020.
Styrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag till kommande avgifter för torr- och
sjösättning. Mötet var enigt i åsikten att denna kostnad skall vara självfinansierande och
bekostas solidariskt av deltagande båtägare och inte belasta klubbens ekonomi.

§23 Gemensamma aktiviteter 2020.
Den kraftigt bantade aktivitetskalendern godkändes. Lördag den 19 september kommer
en arbetsdag att genomföras, därefter torrsättning den 3 oktober och slutligen invintring
av hamnen den 17 oktober.

§24 Seglingsprogram 2020.
Seglingar kommer att genomföras enligt kommitténs tidigare förslag.
Gästande båt(ar) har missförstått de gula rundningsmärkena för kappseglingar. De har
tolkats som farledsprickar. Kanske bör de kompletteras med en vimpel eller liknande.
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§25 Övriga frågor.
- Ordinarie båtplats ska vara ibruktagen före midsommar. Tom plats kan därefter
komma att uthyras i andra hand. Information om detta kommer att lämnas vid årsmöte
2021.
- Efter hamnkaptenens överenskommelse med Ulf Källåker kan hans ordinarieplats vid
behov utnyttjas som extra gästplats. Tillåtelse meddelas av hamnkaptenen.
- Nycklar till klubbstugan finns nu att köpa för 150kr/st hos kassören.

§26 Mötet avslutas.
Ordförande förklarade därefter mötet för avslutat.
Avgående kassören Mona Andersson avtackades med blommor för sitt stora
engagemang i klubbens förnyelse av ekonomiredovisningen.

Vid pennan

__________________
Krister Ydrevik

Justeras

______________
Claes Hedberg

________________
Pär Fransson

