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Årsmöte i Hargshamns Båtklubb den 13 februari 2019 kl 19:00
i Folkets Hus, Hargshamn
1.

Ordförande Håkan Adebäck hälsade alla varmt välkomna samt öppnade mötet.

2.

Årsmötets utlysande godkändes

Kallelse har funnits i god tid på hemsidan samt annonserats Annonsnytt ett par veckor
innan mötet.
3.

Dagordningen godkändes

4.

Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes, totalt 32 närvarande
5.

Val till funktionärer för mötet

a) ordförande
Staffan Riben
b) sekreterare
Karina Hafdell Åström
c) två justeringsmän, tillika rösträknare Bill Hovander och Roine Pettersson
6.

Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig för deltagarna vid mötet samt föredrogs av
Håkan Adebäck.
7.

Ekonomisk redovisning

En sammanfattning av redovisningen delades ut vid mötet och Anders Jarmar
redogjorde för innehållet.
8.

Revisorernas berättelse

Kent Ramsten föredrog revisorernas berättelse.
9.

Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av
årets resultat

Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas rekommendationer, att fastställa
resultat- och balansräkningarna och att årets resultat balanseras i ny räkning.
10.

Beslut om ansvarsfrihet

I enlighet med revisorernas tillstyrkan, beslutade årsmötet bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen för det gångna året.
11.

Beslut om verksamhetsplan

Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsplanen, som delades ut vid mötet och som
presenterades av Håkan Adebäck. Styrelsen beslutar år från år vilka verksamheter som
ska prioriteras och som ryms inom klubbens ekonomiska ramar..
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12.

Val av fyra ledamöter till styrelsen för två år

Årsmötet valde följande styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag:
Sekreterare
Anders Beckman, omval
Kassör
Anders Jarmar, omval
Vice hamnkapten
Kurt Hafdell, omval
Ledamot
Tony Zackrisson, omval
13.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant, samtliga för ett år

Kent Ramsten och Staffan Riben valdes till revisorer och Fredrik Landström till
revisorssuppleant. Samtliga omvaldes.
14.

Val av övriga funktionärer

a) en representant till Roslagens Båtförbund
b) fyra representanter till Roslagens Båtförbunds båtdag
Beslutades att samtliga dessa funktionärer utses av styrelsen.
15.

Val av valberedning för ett år

Mötet beslutade välja Bill Hovander, omval samt Per Jansson, nyval, till valberedning.
16.

Fastställande av avgifter för 2019

Mötet beslutade att 2019 års avgifter ska vara oförändrade från 2018.
17.

Årsmötets avslut

Innan årsmötet officiellt avslutades, framförde Håkan Adebäck ett särskilt stort och
varmt tack till Hargs Bruk för deras stöd och frikostiga bidrag under många år.
Staffan Riben framförde, å sin och alla mötesdeltagares vägnar, en stor eloge och ett
innerligt tack till Båtklubbens styrelse för deras förtjänstfulla arbete.
Därefter tackade mötets ordförande Staffan Riben för visat intresse och avslutade
årsmötet kl 19:45.

Sekreterare

Ordförande

______________________________

_____________________________

Karina Hafdell Åström

Staffan Riben

Justeras

_______________________________

______________________________

Bill Hovander

Roine Pettersson

