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Årsmöte i Hargshamns Båtklubb den 15 februari 2018 kl 1830
i Hargshamns Folkets Hus
1.

Årsmötet öppnas

Klubbens ordförande Håkan Adebäck hälsade alla varmt välkomna samt öppnade mötet.
2.

Godkännande av årsmötets utlysande

Årsmötet godkände utlysandet. Årsmötet var annonserat på klubbens hemsida redan i
december samt annonserades i AnnonsNytt drygt två veckor före mötet.
3.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.
4.

Val av funktionärer för årsmötet

Till funktionärer för årsmötet valdes:
a. ordförande
Staffan Riben
b. sekreterare
Anders Beckman
c. justeringsmän och rösträknare
Torbjörn Åström och Kurt Hafdell
5.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Styrelsens verksamhetsberättelse delades ut vid mötet och har funnits tillgänglig på
klubbens hemsida i minst två veckor. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Håkan
Adebäck.
Anders Jarmar redogjorde för den ekonomiska redovisningen. En sammanfattning
delades ut vid mötet. Klubben har gått med viss förlust 2017, framför allt på grund av
några större kostnadsposter detta år.
6.

Förslag till disposition av årets resultat

Anders Jarmar föreslog på styrelsens vägnar att 2017 års resultat balanseras i ny
räkning.
7.

Revisorernas berättelse

Staffan Riben föredrog revisorernas berättelse.
8.

Beslut om disposition av årets resultat

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas rekommendationer att fastställa resultatoch balansräkningarna och att årets resultat balanseras i ny räkning.
9.

Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, ansvarsfrihet för styrelsen
för det gångna året.
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10.

Beslut om verksamhetsplan

Verksamhetsplanen var utdelad vid mötet, och finns på klubbens hemsida som del av
verksamhetsberättelsen. Håkan Adebäck presenterade de föreslagna verksamheterna för
de närmaste åren. Belysningsbytet har påbörjats på prov, och kommer att till hälften
sponsras av Hargs Bruk AB. Klubbens traktor är sliten i bl.a. styrningen, och behöver på
sikt bytas ut. Styrelsen beslutar år från år vilka verksamheter som ska prioriteras och
som ryms inom klubbens ekonomiska ramar.
11.

Val av ordförande samt fyra ledamöter

Årsmötet valde följande styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag:
Ordförande: Håkan Adebäck, omval för 2 år.
Ledamöter: Göran Schyberg, Lars-Erik Jansson, Roine Pettersson och Ulf Jansson, alla
omval för 2 år.
12.

Val av två revisorer och revisorssuppleant, alla för ett år

Kent Ramsten och Staffan Riben valdes till revisorer och Fredrik Landström till
revisorssuppleant. Samtliga valdes för ett år.
13.

Val av övriga funktionärer

Beslutades att val av representant till Roslagens Båtförbund och val av fyra
representanter till Roslagens Båtförbunds båtdag görs av styrelsen.
14.

Val av valberedning för ett år

Till valberedning valdes Bill Hofvander och Edgar Hård. Båda omvaldes för ett år.
15.

Motion från styrelsen om årlig rampavgift

Anders Jarmar föredrog styrelsens förslag att införa en årlig rampavgift om 200 kr för
alla som är medlemmar men som inte har bryggplats. Undantag ska göras bl.a. för
stödjande medlemmar som saknar båt, och för medlemmar som har egen båtplats på
annan plats och bara utnyttjar klubbens kran för sjösättning och upptagning. Årsmötet
beslutade i enlighet med styrelsens förslag, vilket också innebär att alla medlemmar får
en tagg, och att taggavgiften (engångsavgift) om 200 kr tas bort.
16.

Fastställande av avgifter för 2018

Övriga avgifter för 2018 fastställdes av årsmötet att vara oförändrade från 2017. I
enlighet med beslutet enligt punkt 15 ovan ska avgiften för ”lås-tagg” på 200 kr tas bort
och en årlig rampavgift (med undantagen enligt punkt 15 ovan) om 200 kr läggas till i
förteckningen över avgifter.
17.

Information om andrahandsuthyrning av båtplatser

Håkan Adebäck informerade deltagarna om nu gällande regler för bl.a.
andrahandsuthyrning av båtplatser. En inventering har visat att många båtplatser står
tomma. Styrelsen förmodar också att en del båtplatser hyrs ut i andra hand direkt av de
som har båtplatserna. Samtidigt står många i kö för en båtplats. De som inte använder
sin båtplats (t.ex. därför att de av något skäl inte sjösätter sin båt det året) ska anmäla
detta till styrelsen. Hyrs båtplatsen ut är klubben uthyrare och ska alltså ha avgiften.
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18.

Årsmötet avslutas

Årsmötets ordförande tackade alla deltagare för visat intresse och tackade styrelsen för
årets arbete. Klubbens ordförande Håkan Adebäck tackade klubbens sponsorer, Hargs
Bruk AB och Delka Produkter AB för deras stöd under 2017. Årsmötets ordförande
avslutade därefter mötet.

Sekreterare

Ordförande

………………………………

……………………………..

Anders Beckman

Staffan Riben

Justeras
……………………………….

……………………………….

Kurt Hafdell

Torbjörn Åström

