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Årsmöte i Hargshamns Båtklubb den 31 januari 2009 kl 18:00
i Hargshamns Folkets Hus
1.

Ordförande Håkan Adebäck hälsade alla varmt välkomna samt öppnade mötet

2.

Årsmötets utlysande godkändes

3.

Dagordningen godkändes

4.

Till funktionärer för årsmötet valdes

a. ordförande
b. sekreterare
c. justeringsmän
5.

Staffan Riben
Karina Åström
Kerstin Karusseit och Göran Fredriksson

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

Godkändes efter genomgång.
6.
7.

Revisorernas berättelse föredrogs.
Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade ansvarfrihet för styrelsen under det gångna året.
8.

Val av styrelseledamöter

a. ordförande, 2 år
b. fyra ledamöter, 2 år

Håkan Adebäck
Per Jansson, Urban Wahlberg, Lars-Erik Jansson, omval
Leif Rennerskog, nyval
Styrelsen består därutöver av följande ledamöter, som vid föregående årsmöte valdes för
en period på två år: Lena Åström, Ulf Jansson, Karina Åström och Rolf Eriksson.
9.

Val av revisorer och revisorsuppleant

Staffan Riben och Kent Ramsten valdes till revisorer och Mats Odentun till
revisorssuppleant. Samtliga nyval på 1 år.
10.

Val av valberedning

Lasse Hertzberg och Bertil Sedvall omvaldes till valberedning på 1 år.
11.

12.

Val av övriga funktionärer

a. till representant i Roslagens Båtförbund valdes Håkan Adebäck
b. val av fyra representanter till Roslagens Båtförbunds båtdag överläts till
styrelsen.
Fastställande av avgifter

Oförändrade avgifter. Grunderna för avgiftsberäkning för brygg-/båtplats diskuterades.
Håkan Adebäck meddelade att styrelsen har börjat se över detta och kommer att lämna
ett förslag till nya beräkningsgrunder till nästa årsmöte.
13.

Inlämnade motioner

Motion från Mats Odentun om befrielse från vaktplikt för styrelsens medlemmar
godkändes och beslutades.
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14.

Förslag från styrelsen

Följande två förslag från styrelsen godkändes och beslutades:
1. Utbyggnad av hamnen
Förslaget innebär att pir-bryggan förlängs med 10 meter och M-bryggan utökas med 30
meter mot land. Denna utbyggnad ger ytterligare ca 20-30 nya bryggplatser samt ett
bättre skydd mot sydostliga vindar. Målet är genomförande senast den 1 maj.
Utbyggnaden kommer att innebära en viss omfördelning av nuvarande bryggplatser.
Årsmötet beslutade även att ge fullmakt till Håkan Adebäck och Lena Åström för
tecknande av lån på 900 000 kr till utbyggnaden.
2. Familjemedlemskap
Huvudkravet ska vara att samtliga personer i familjen är mantalsskrivna på samma
adress. Varje extra medlem, förutom huvudmedlemmen betalar en inträdesavgift på
200 kr, avgift för egen lås-tagg 200 kr samt en årlig medlemsavgift på 150 kr.
15.

Övriga frågor

Rutiner för bokning av vakttid diskuterades och även om bokningslistan kan publiceras
på hemsidan. Detta kan inte bli aktuellt förrän det finns tekniska förutsättningar för
personlig inloggning för alla medlemmar. Styrelsen för en dialog med Svenska
Båtunionen och Roslagens Båtförbund i frågan.
Edgar Hård i frågasatte varför vägen till vedtorget inte varit plogad i vinter och Håkan
Adebäck förklarade att kommunikationen med den nye plogningsentreprenören inte har
fungerat, men att detta ska åtgärdas.

16.

Avslut

Mötet avslutades med att deltagarna, med Mats Odentun som talesman, tackade
styrelsen för ett utomordentligt genomfört arbete vid båtklubben under det gångna året.
Årsmötets ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 19:15.

