
Margretelunds Båtsällskap

Årsmöte i so na gymnasium 2018 03 27

Protokoll

1. Faststäl ande av röst ängd för mötet. 25 medlemmar var närvarande, se bifogad lista

2. Mötet var behörigt utlyst enligt städgarna.

3. Dågordningen faststäl des enligt utskickat förslag.

4- Tomas Saagpakk valdes til ordförande och undertecknad Bo Bethge till sekreterare, för mötet.

5- Bo Ljungberg och Anders Rosenkvist va des til protokolljusterare och rösträknare för mötet.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 föredrogs av Tomas Saagpakk. Sten Sjöberg

informerade om en til tänkt sektion för bryggliggare och om bryggorna. Roger Bergholm föredrog

förvaltningsberåtte sen och informerade om ekonomin. Medlemsantalet har minskat.

En förenklad revisionsberättelse föredrogs av Mats Hugosson- Räkenskaperna godkändes och

ånsvarsf rihet för styrelsen rekomenderades.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelsens försläg till nya stadgar godkändes.
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Verksamhetsplan och budget föredrogs av Roger Bergholm.

Följande avgifter föreslogs och beslutades av årsmötet:
Medlemavgift 350 kr, köplats til bryggor till 200kr, bryggp äts ti I 800k/m, nyckelavgift 500 kr

och en administrativ ävgift vid t.ex. sen betalning till 250 kr.

Sten Siöberg föresloa sammarbete med Solna seglarskolå för att få in ungdomsverksamhet.
Fredrik Nordn som är aktiv i seglarskolan sa att han tog ti I sig försläget.

Val av styrelse.
Bror Welander valdes till ordförånde. (Tidigare vice ordförande)
Martin Forsman valdes tili kassör (fyllnadsvål på ett år)

lohan Stjä rnebo (omval)

Kent Kälvreten (nyval)

Hanz Häger (fyllnadsval på ett år)

Sten Sjöberg och Marcus Magndt va des ti I suppleanter på ett år.

Al t enligt va beredningens förslag.

Val av revisorer.
Anders Rosenkv:st valde) ul revreo'på rvå å'.
Fredrjk Scholander valdes til revisorssuppleant på ett år.

Till valberedning valdes Lässe sterner, Tomas saagpakk och Fredrik Noren (suppleant).

Styre sen bör försöka angågera med emmarna.
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lnga övriga val.

UVF frågor.
Tomas Saagpåkk informerade om kommande avta med idrottsförvaltningen och aviserade ökade

kostnader. Problem med muntliga löften.

17. Övriga frågor.
Roger Eergho m informerade om den nyå däta agstftingen DGPR-

Mötet tackade den avgående styrelsen och önskade god fortsättning till den nya.

Mötet avslutades.
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