Margretelunds båtsällskap
Protokoll vid Årsmöte i Solna gymnasium 20140320
Närvarande: se lista
1. Fastställande av röstlängd. 21 medlemmar var närvarande
2. Mötet var behörigen utlyst enligt stadgarna.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Sten Sjöberg och
Margareta Thegström.
5. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Thomas Nelson och Lars
Sterner.
6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för
senaste halvåret.
Sten Sjöberg och Anders Rosenkvist drog det viktigaste.
Vi har haft 5 styrelsemöten.
Fortfarande ingen samstämmighet i UVF om organisationen. Fortfarande inget
arrendeavtal med Staden.
7. Revisorernas berättelse
Revisorerna hade inget att anmärka på.
8. Fråga om ansvarsfrihet
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Inga propositioner eller motioner har inkommit.
10. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för
verksamhetsåret 2014.
Då vi inte har något avtal med staden är det svårt att göra en verksamhetsplan
och ha en budget. Årsavgift för 2014 fastställdes till fortsatt 200kr.
Sjösättningen kommer att kosta 600kr (eventuellt mer om ingen kan köra
slipen).
11. Val av styrelse Ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag.
Sten Sjöberg, Lars Holmlund och Tomas Saagpakks mandat går ut.
Sten Sjöberg och Lars Holmlund ersätts med Ulf Melin och Sven Pfeifer.
Tomas Saagpakk välj om på 1 år.
Michael Ullbrand avgår och ersätts med Stefan Andersson.
Margareta Thegström och Anders Rosenkvist har 1 år kvar.
Till suppleanter valdes Bo Bethge (omval 1år) och Claes-Göran Flinck.(1 år)
12. Val av revisorer.(enligt valberedningens förslag)
Ordinarie: Mats Hugosson (2 år)
Pierre Dunbar (1 år)
Suppleant: Thomas Norell (1 år)

13. Val av valberedning
Bo Ljungberg (1 år) Sammankallande.
Lars Sterner (1 år)
Per Arne Renström (1 år)
14. Övriga val.
Inga övriga val.
15. Information från UVF.
Det är beslutat att det skall sättas upp ett nytt staket samt ny grind innanför
den kommersiella delen av området och att bryggan skall rustas upp.
16. Övriga frågor
a) Nyckelfrågan.
Förut betalades 100 kr i deposition. Då ingen riktig lista finns på vilka som
betalt och att man senare slutat med depositioner, beslutades att man
skulle efterskänka de 100kr till föreningen. De som hade ett kvitto kunde få
pengarna tillbaka vid återlämning av nyckeln.
Det blir ett nytt elektroniskt nyckelsystem i nya grindarna.
b) Vatten: Vattnet stängs av till vintern och släpps på till våren.
c) El: År 2013 kostade elen 40000kr, som betalades till UVF.
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