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8 april 2013 kl 18.00
1. Fastställande av röstlängd för mötet
41 medlemmar var närvarande. Mötet beslutade att fastställa röstlängden till 41 röstberättigade.
2. Fråga om mötet är behörigen utlyst
Mötet ansåg att kallelse skett enligt stadgarna.
3. Fastställande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Sten Sjöberg och till sekreterare Margareta Thegström.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Rolf Asker och Kent Källvreten
6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
Sten Sjöberg läste verksamhetsberättelsen.
7. Revisorernas berättelse
Revisorerna hade inget att klaga på. Överskottet 101531 kr berodde på att inget arrende betalts till
Stockholms stad, då vi inte fått något besked om vad vi skall betala.
Balans- och resultaträkningen kommer att läggas ut på hemsidan.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
9. Propositioner och motioner
Inga propositioner eller motioner har inkommit.
10. Ändring av stadgarna efter påpekande från SMBF. Förslag finns på vår hemsida.
Stadgeändringen, som beslutades på novembermötet 2012, antogs en andra gång.
11. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
Vi skall ha höststädning. Vi skall utveckla samarbetet med UVF.
Inom UVF diskuteras ett nytt avgiftssystem, som innebär att kostnaderna differentieras så att
medlemmarna faktureras för uppläggningsyta, torrsättning och sjösättning. Riktvärden kan vara 67
kr/kvm, 700 kr per sliptagning. Svårt att göra en budget utan avtal med Stockholms stad.

12. Val av styrelse.
Så här blev den nya styrelsen, vilket var enligt valberedningens förslag .Obs att vissa skall ersättas
jämna år och vissa ojämna år Alla ordinarie ledamöter i styrelsen väljs på 2 år och suppleanter på 1
år.
Ordförande: Sten Sjöberg (jämnt år, alltså 1år till)
Vice ordförande: Tomas Saagpakk (jämt år, alltså ett år till)
Kassör: Anders Rosenkvist (udda år, alltså två år till)
Sekreterare: Margareta Thegström (udda år, alltså två år till)
Varvschef: Lars Holmlund (jämt år, alltså 1 år till)
Hamnkapten: Michael Ullbrand (udda år, alltså två år till)
Suppleanter: Bo Betghe samt Stig Meijer (1 år)
Styrelsen kan konstituera sig själva, men valberedningen föreslog posterna denna gång.
13. Val av revisorer
Mötet valde enligt valberedningens förslag:
Revisor Toomas Nummert (jämnt år, alltså 1 år till)
Revisor Ulf Melin (udda år, alltså två år till)
Revisorssuppleant Mats Hugosson (1 år)
14. Val av valberedning
Mötet beslöt att välja Stefan Andersson, Thomas Norell och Bosse Ljungberg till ordinarie ledamöter
och Claes-Göran Flink till suppleant.
15. Övriga val
Inga övriga val
16. Information från UVF.
UVF = Ulvsundavikens Varvsförening består av Johannesfreds Båtklubb (JBK), Ulvsunda Båtsällskap
(UBS), Rålambshovs Båtklubb (RBK), Minnebergs Båtklubb (MBK) samt Margretelunds Båtsällskap
(MBS). UVF skall förvalta och ansvara för hela båtuppläggningsområdet med bryggor samt skriva
arrendeavtal för samma område med Stockholms stad. Fullmäktige består av en ledamot och en
suppleant från varje båtklubb (oavsett storlek)
17. Övriga frågor.
Det kan bli problem med sjösättningen pg av all is och snö. Ev. skall vi få isbrytarhjälp.
Sjösättningen kommer att skjutas på en vecka om nödvändigt.
Under året planeras någon gemensam aktivitet: t.ex. studiebesök.
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