Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll fört vid årsmöte med Slite Båtklubb 2019-03-14 på Kajutan

§1

Välkommen
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sedan mötet.

§2

Val av ordförande till mötet.
Till mötesordförande valdes Göran Storm.

§3

Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för mötet valdes Bo Collin.

§4

Val av två justeringsmän.
Till justeringsmän valdes Cecilia Hammarström och Kent Hedberg.

§5

Kallelse till årsmötet.
Kallelse till årsmötet har skett genom annonsering i lokaltidningarna och med personligt brev
till alla medlemmar.
Mötet konstaterade att kallelsen var stadgeenligt utlyst.

§6

Godkännande av dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.

§7

Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen hade skickats ut i förväg tillsammans med kallelsen till mötet, inga
övriga synpunkter framfördes på mötet.

§8

Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen upplästes av Jan-Erik Pott.

§9

Fastställande av balansräkning.
Balansräkningen fastställdes av mötet.

§10

Ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för genomfört verksamhetsår.

§11

Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2019. Styrelsen kommer att besluta om
båtplatsavgifter och arrendeavgifter. Mötet godtog styrelsens förslag.

§12

Funktionärsval.
Valberedningen förslag:
Ledamot på 2 år
Ledamot på 2 år
Ledamot på 2 år
Ledamot på 2 år
Ledamot på 2 år

Stefan Karlsson
Dennis Lundin
Bo Collin
Lena Stenström
Roger Hammarström

omval
omval
omval
omval
nyval

Mötet valde funktionärer i enlighet med valberedningens förslag.
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§13 Val av revisorer.
Valberedningen förslag
Revisor på 1 år
Revisor på 1 år
Revisorsuppleant på 1 år

Christina Storm
Jan-Erik Pott
Hans af Petersens

omval
omval
omval

Mötet valde revisorer i enlighet med valberedningens förslag.
§14

Övriga val.
Inga övriga val utfördes.

§15

Val av ledamöter till valberedning.
Mötets förslag:
Omval av Gunnar Sillén och Birger Westerberg.
Mötet valde valberedning i enlighet med förslaget.

§16

Eventuellt övertagande av Lännahamnen
Tillsammans med utskicket av kallelsen samt extra information på hemsidan har styrelsen
informerat om tre alternativ för övertagande av Lännahamnen. (Bil. 1)
Mötet beslutade att ge styrelsen mandat att ingå avtal med Region Gotland enligt alternativ 3,
tomträttsupplåtelse.

§17

Arbete med nya flytbryggor i Lännahamnen
Vi har fått två nya flytbryggor som ersättning för de gamla som passerat ”bäst före” med god
marginal. Förutsättningen är att SBK svarar för arbetet med bytet.
Arbetet har påbörjats under två lördagar med att montera bort bommarna på de gamla
bryggorna. Vi kommer nu att fortsätta arbetet varje lördag kl. 09.00 fram tills att arbetet är
slutfört. Beroende på hur arbetet utvecklar sig får vi eventuellt lägga till övriga veckodagar
också för att hinna bli klara till slutet av april.
Vill/kan du hjälpa till hör av dig till Bo Collin 070-2565610 collin.bo@gmail.com

§ 18 Övriga frågor
• Måndagen den 8 april träffas vi på Kajutan för att diskutera resor till våra grannländer i öster,
mer information finns på SBK:s hemsida.
• Cecilia Hammarström har tagit fram en kollektion profilkläder för SBK, kontakta Cecilia om
ni är intresserade av att beställa, se hemsidan.
• De båtägare som inte sjösatt första juni måste meddela hamnfogden om när de har för avsikt
att sjösätta, om de inte har gjort det så finns platserna till SBK:s förfogande för gästbåtar o.d.
Detta gäller oavsett om båtplatsavgiften är betald för säsongen.

§18

Avslutning
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Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Efter årsmötet avnjöts ärtsoppa och punsch.

Vid protokollet

Bo Collin
Justeras

Cecilia Hammarström

Kent Hedberg

