
Protokoll fört vid Hjulbäcks båtklubbs årsmöte torsdagen 22/7-21, kl 18

Närvarande

Kalle Jonestål, Lars Markus, Nils Dohren, Göran Nilsson, Jan Plars, Peter Markusson, Peo Crona, Jonas
Markusson, Martin Sjögren, Patrik Brännström

1. Ordf Martin Sjögren öppnar mötet och hälsar välkommen. Mötet öppnas.
2. Kallelsen som skett genom mail till alla med känd mailadress godkändes
3. På mötet föreslagen dagordning godkändes
4. Till mötesordförande valdes Martin Sjögren
5. Till mötessekreterare valdes Patrik Brännström
6. Till justeringsman för dagens protokoll jämte ordförande och sekreterare valdes Kalle Jonestål
7. Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordf. Pandemin har fortsatt haft påverkan på styrelsen

möjligheter att träffas fysiskt. Ett styrelsemöte har dock genomförts, i övrigt har styrelsen
bedrivit verksamheten digitalt. 2020 har klubben haft sedvanlig bomiläggning, – upptagning,
och även en städdag. Flera nya medlemmar har tillkommit och vi har nu kölista.

8. Kassören föredrog årets ekonomiska utfall som var en vinst på drygt 17.000 kr. Utgående
saldo på föreningens konton uppgår till drygt 34.000 kr.

9. Revisionsberättelsen föredrogs av ordf då revisorn inte kunde vara på plats. Dock hade
revisorn meddelat ordf. innehållet

10. I enlighet med revisionsberättelsen beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret

11. Budget föredrogs av kassören för 2021 och beslutades
12. Beslöts oförändrade båtplatsavgifter för 2020

● Medlemsavgift 150 kr
● Båtplatsavgift 300, 400 eller 500 kr
● Inträdesavgift 1000 kr
● Båtplatsavgift ej medlem 1000 kr per säsong
● Rampavgift 50 kr per gång eller 300 kr per år

13. Beslöts arvoden för ordförande samt kassör, fri båtplats. Möjligheten till att erhålla
motsvarande belopp i utbetalning togs bort på årsmötet 2020.

14. Beslöts att välja
● Ordförande på ytterligare ett år Martin Sjögren
● Styrelseledamöter på 2 år Göran Nilsson och Jan-Ove Bergström.

Kvarstående på ett år är Martin Sjögren, Patrik Brännström och Kalle Jonestål.
● Styrelsesuppleanter på ett år Peter Markusson, Roland Wallin, Nils Dohren
● Revisor Lars Kvarnholt

15. Övriga frågor
● Mötet diskuterade om införa avgift för de som inte kan närvara på bomiläggning,

-upptagning. Mötet enades om att på prov införa en frivillig avgift. Styrelsen får i
uppdrag att såväl informera om detta som att på lämpligt sätt avgöra till vad detta
bidrag skall användas till.

● Årsmötet konstaterar att det finns behov av viss ny utrustning (flytblock, bojar mm).
Styrelsen ges i uppdrag att tillsammans med medlemmarna inventera och införskaffa
nödvändig materiel



16. Ordförande förklarade Årsmötet avslutat

Vid protokollet

…………………………………………

Patrik Brännström

Justeras

………………………………………… …………………………………………

Göran Nilsson Kalle Jonestål


