
Protokoll fört vid Hjulbäcks båtklubbs årsmöte Långfredagen 
den 30 mars 2018 klockan 900 vid Båthamnen.  
 
Närvarande enligt närvarolista:  Göran Nilsson,  Klas Sarén, Ulf Dufmats,  Jan Plars, Sven 
Segerström, Gunnar Markusson, Jan- Ove Bergström,  Rickard Plars 
 

§1. Ordföranden Göran Nilsson förklarade mötet öppnat. 
 

§2. Kallelsen som skett med mail till alla med känd mailadress godkändes. 
 

§3. Föreslagen dagordning godkändes. 
 

§4. Till mötesordförande valdes Göran Nilsson. 
 

§5. Till sekreterare valdes Klas Sarén.  
 

§6. Till justeringsman för dagens protokoll jämte ordförande och sekreterare 
valdes Jan-Ove Bergström. 

 
§7.  Verksamhetsberättelsen som utdelats godkändes. Se bilaga 1. 

 
§8.  Kassarapporten som utdelats genomgicks av kassören varpå den 

godkändes. Se bilaga 2. 
 

§9.  Revisionsberättelsen upplästes. 
 

§10.  I enlighet med revisonsberättelsens förslag så beviljades styrelsen 
ansvarsfrihet. 

 
§11.  Styrelsens förslag till åtgärder under året :  
 
Beslöts att: 
 

1. börja upprustningen av båthamnen genom att dra fram och  lägga ner 
elkabel samt införskaffa undercentral, stolpar, eluttag och armaturer till 
båthamnen och piren m.m. 

2. ordna en lättare arbetsdag i juni med förtäring , inoljning av bryggor, 
städning  mm.  

3. fr.o.m. i höst ta ut en avgift på 100 kr per dag av aktiva medlemmar 
som inte deltar vid våra två ordinarie arbetsdagar. (Y-bomsutläggning 
och städning i samband med årsmötet på våren och vid Y-
bomsupptagningen på hösten i början av oktober). Avgiften debiteras på 
nästa års båtklubbsavgift. 

4. fråga Olle Tellander om han kan sköta gräsklippningen även i år. 
5. styrelsen till nästkommande årsmöte ska ta fram förslag på förändring 

av Båtklubbens stadgar. 
 
 
 
 



 
 

§12.  Föreslagen budget godkändes.  Se bilaga 3. 
 
§13.  Beslöts oförändrade båtplatsavgifter. Dvs.  Medlemsavgift 150:-, båtplatsavgifter 300:-, 

400:-,  eller 500:-. Inträdesavgift 1.000:-.  Båtplatsavgift ej medlem 1000:- per säsong. 
         Rampavgift 50 kr per gång eller 300 kr per år. 
  
§14.  Beslöts oförändrade arvoden:  Dvs fri båtplats eller motsvarande belopp för ordförande 

och  kassör. 
 
§15.  Beslöts att välja Göran Nilsson som ordförande på ett år. 
          
16.  Beslöts att som styrelsemedlemmar omvälja Carl Jonestål och Nils Dohrén på två år. 

Kvarstående på ett år är Göran Nilsson, Klas Sarén och Jan-Ove Bergström. 
 
§17a. Beslöts att som styrelsesuppleanter på ett år  omvälja Ulf Dufmats, Tommy Andersson 

och Erik Peters. 
 
§17b. Beslöts att omvälja Jan Plars som revisor.  
 
§18.  Inga nya medlemmar har skriftligen anmält sig för inträde men det konstateras att om 

någon med bostadsfastighet i byn anmäler sitt intresse så kan styrelsen besluta om 
detta.  

 
§19.  Övriga frågor.   
          
§20.   Mötet förklaras avslutat. 
 

 
 
 
   Vid protokollet  
   …………………………. 
   Klas Sarén 
 

Justeras    
 
……………………  …………………………….. 
Jan-Ove Bergström         Göran Nilsson    

 
 


