Margretelunds Båtsällskap
Årsmöte i Solna gymnasium 2017 28 03

ceorge Berggren höll en information om UVF före årsmötet.
Protokol

1.

Fastställande av röst ångd för mötet. 24 medlemmar var närvarande, se bifogad lista

2.

Mötet var behörigt utlyst enligt stadgarna.

3.

Dågordningen fastställdes enligt utskickåt förslag.

4.

Thomas Norell valdes till ordförande och undertecknad Bo Bethge till sekreterare, för mötet.

5.

Sten Siöbere och Lars Holmlund väldes

6.

styrelsens verksamhets- och förvaltnin8sberättelser för 2016 föredrogs av Thomas Norell respektive
lvlats Hugosson.

till protokolllusterare och rösträknare för mötet.

SammarbetetmedUVFfLrngerarmyc(etbättrenu.Skuldentil UVFärjusteråd.Direktansutningtill

_

UVF

ei kunnat genomföras,

7-

Revisionsberättelsen föredrogs åv Mats Hugosson, där räkenskaperna godkändes och ansvarsfrihet

rekomenderades.

8.

Nlötet beviljåde styrelsen ansvarsfrihet.

9.

MotionerTrailerp atser, styre sen är positiva till ätt

LJVF utreder frågan. Viket godkändes av mötet.
Alvikens BK. Styrelsen vil avvakra til s en formel ansökan t ll UVF för igger. lviötet godtog styre sens
försläg efter omröstning.
Relationen MBs UVF. Då sammarbetet går bättre nu anser styrelsen ått frågän är överspe ad. Vilket
ocksä var mötets mening.

10. Verksamhetsplanen föredrogs

av Thomas Norel

.

Avgifterna för vinterp ätserna är beroende av UVF, en mindre höjning är väntadI samband med frågor om bottenfärger konståterådes ått cirka hälften av mötesdeltagarna hade
sommarplats utanför Mä aren.

11. Va

av styrelse.

Bo Bethge, Bo Lindörn och Thomas Norells mandat går ut, de två senare har avböjt omval.
Bo Bethge va des om och Bror Welander samt Roger Bergholm valdes in som nyä styrelsemedlemrnar,
Sten Sjdberg och Rickard Söderström valdes
suppienanter på ett år.

ii

A lt en igt välberedningens förslå9.

12,

Val av revisorer.
Piprre Dunbår va das t ll .pviso'på ert;r.
Anders Rosenqvist va des till revisorssuppleånt på ett år.
Styreisen uppdro8s att ko la upp med stadgarna så ätt revisorernå

iframtiden kän väljas överlåppande

två år var.

13. Til

14.

va beredning omva des Bo Ljungberg, Per Arne Renström och Lasse Sterner.

lnga övriga va

.

på

1s.

UVF fråsor.
varvsgruppen och Benny har kontroll på vilka båtar som tas upp.
Benny ska överlåta en del av varvskontoret till {JVF.

16.

lnga övriga frågor.

Mötet avslutades.
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