Protokoll fört vid årsstämma i Kinda Båtklubb den 25 april 2015 i
klubbhuset, Rimforsa

§1

Stämman öppnas
Ordförande Inge Quist öppnade stämman och hälsade de 13 medlemmarna
inkl. familjemedlem välkomna.

§1a

Röstlängd
Röstlängd upprättades genom att varje närvarande medlem talade om sitt
namn och därmed prickades av i röstlängden.

§2

Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämmomötet valdes Inge Quist.

§3

Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämmomötet valdes Claes Andersson

§4

Fastställa dagordningen
Föreslagen dagordning fastställdes

§5

Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst.

§6

Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
Till justerare valdes Tommy Larsson och Susanne Rask-Lindholm

§7

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för
räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31
Susanne Rask-Lindholm påtalade att när det gäller valberedningen saknades
hennes namn i verksamhetsberättelsen då Björn Lindholm lämnat fullmakt för
henne. Ulf Andersson undrade vart medlen på fasträntekontona tagit vägen.
Ordförande förklarade att båda dessa konton upphörde i början av december
varför beloppen för båda kontona tillfälligt var överförde till checkräkningen,
vilket framgår i redovisningen. Stämman godkände verksamhetsberättelse och
årsredovisningen med tillägg för ovan och dessa lades till handlingarna.

§8

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs, i frånvaro av revisorer, av Inge Quist
och lades till handlingarna.

§9

Vad stämman beslutar
Stämman beslutade att fastställa presenterad reslutat och
balansräkning.

§10

Resultatdisposition
Stämman beslutade att årets resultat överföres till eget kapital.
Med anledning av klubbens stora investering i ny brygga etc. vilket
innebar ett lån diskuterades klubbens ekonomi. Håkan Ekerå nämnde vikten av
att klubben har bra ekonomi och att styrelsen bör tillse att om behov finns
höja tex. medlemsavgiften.
Fråga om föregående års vinst, 3.587,56, dessa medel har överförts till eget
kapital.

§11

Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§12

Fastställande av inkomst o utgiftsstat för 2015
Budgeten redovisades som stämman godkände. Budget bifogas
stämmoprotokollet.
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§13

Val av styrelse och suppleant
Valberednings ordförande presenterade valberedningens förslag.
Följande val genomfördes:
Ordförande:
V. Ordförande
Kassör:
Sekreterare:
Styrelseledamöter:

Styrelsesuppleanter:

§14

2 år
1 år
2 år
1 år kvar
2 år
1 år kvar
2 år
1 år
1 år
1 år

Val av revisorer
Då varken valberedningen eller styrelsen haft kontakt med revisorerna inför
dagens årsmöte beslutades följande: Inge Quist kontaktar revisorerna och när
resultat är känt redovisas detta i årsmötesprotokollet. Efter kontakt med
klubbens revisorer har nedan överenskommits:
Revisorer:
Revisorssuppleant:

§15

Inge Quist
Nyval
Stephan Wänqvist
Fyllnadsval
Lars Gredeskog
Nyval
Claes Andersson
Per Björeman
Omval
Roger Nylander
Tommy Larsson
Omval
Ulf Andersson
Fyllnadsval
Peter Danielsson
Omval
Susanne Rask-Lindholm Nyval

Jan Rimvid
Hans Thorn
vakant

Omval

1 år kvar
2 år

Val av valberedning, som var kallade till årsmötesförhandlingarna
Valdes:
Båtplats 508 Jan Eriksson
Båtplats 509 Peter Mattsson, valdes till suppleant
Båtplats 510 Tomas Eskilsson
Båtplats 512 Birger Norling, valdes till Ordförande
Ingen av ovan personer var närvarnade på mötet. Den nya valberedningen har
efter årsmötet kontaktats via mail för information om ovan.

§16

Övriga val
Inga.

§17

Behandling av inkomna motioner samt förslag och framställning från
styrelsen
Fanns inga motioner och ej heller någon styrelseframställan.

§18

Övriga ärenden (ej beslutande)
Håkan Ekerå förslår att årsmötesförhandlingar läggs ut på klubbens
hemsida i god tid före årsmöte. Kommentar: Kräver lösenord/särskild
inloggning för att inte obehöriga skall kunna läsa innehållet.
Stephan Wänqvist förundrades över varför det är så få medlemmar som
närvarade på årsmötet. Claes kommenterar att på förra årsmötet deltog fler
medlemmar, 19 st, men över tiden har det alltid varit låg närvaro. Styrelsen bör
finna anledning och agera.
Stephan Wänqvist föreslår att klubben skaffar aktivt facebook för att öka
kontakten med medlemmarna. En administratör kommer krävas.
Gemensam båtutflykt med medlemmarnas egna båtar föreslås, vilket
genomfördes förr i tiden.
Håkan Ekerå tar upp frågan om latrintömning och menar att den lösning
klubben tagit fram via Kinda Kommun kan ställa till problem för medlem, då
fartyget Kind lägger till vid samma brygga som latrintömningsmöjligheten
finns, varför platsbrist kan uppkomma. Styrelsen bör finna lösning på sådant
sätt att både Kind och medlem kan angöra bryggan samtidigt.
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Rimforsa 2014 04 25
………………………………………….
Inge Quist
Ordförande

……………………………………………..
Claes Andersson
Sekreterare

………………………………………….
Tommy Larsson

……………………………………………...
Susanne Rask - Lindholm
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